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Problemática 

           

 Vivemos num mundo cada vez mais globalizado em que é indispensável compreender e          
apreciar a ciência como elemento da cultura contemporânea, para que os cidadãos possam dar 
sentido a problemáticas atuais e participar criticamente em processos de tomada de decisão. As 
ligações da ciência à técnica, à sociedade, a questões éticas, a valores sociais e a estruturas de 
comunicação e de poder estreitam-se cada vez mais. Na nossa sociedade atual está a emergir 
uma epistemologia marcada pela primazia do que Leff (2002) considerou como o “princípio da 
responsabilidade solidária”, que é importante acarinhar e dar visibilidade.  

 Os cidadãos só podem compreender e discutir assuntos sociais e técnicos que influenciam e          
são influenciados pela produção do conhecimento tecnocientífico se forem habituados a um 
discurso crítico sobre a ciência e a sua natureza. Todos temos uma grande responsabilidade 
nesse caminho.  

Para que seja possível fomentar uma “ciência-cidadã”, para utilizar o conceito de Irwin (1998), 
teremos de trabalhar para a compreensão da ideia, que queremos também globalizada, de 
Ciência como Cultura. E para isso há que valorizar todos os espaços de educação, formais e não-
formais, e incentivar a partilha entre investigadores, professores, cientistas e educadores porque 
só desse modo a sintonia de esforços terá sucesso. 

 O XVI ENEC persegue um caminho de valorização dessa escola global que desperta para o          
novo, o não desbravado, e estimula a curiosidade e a imaginação. A Educação em Ciências 
inscreve-se nesse contexto, procura no olhar de cada criança a interrogação, o mistério e abre 
caminhos de compreensão. A Educação em Ciências não pode ser apenas um momento na vida 
das pessoas e das sociedades, confinada a espaços escolares bem demarcados. Tem de passar 
a ser um desafio permanente com implicações profundas na aprendizagem ao longo da vida e nos 
mais diversos lugares. A responsabilidade de todos é cada vez maior, começando na tomada de 
consciência do papel, conhecimento e intervenção de cada um de nós. Que o XVI ENEC seja um 
marco na construção da ideia de que a ciência é cultura, ajudando a consolidar caminhos de 
cidadania. Com professores, investigadores, cientistas e estudantes. 

           

Cecília Galvão 

Presidente da Comissão Organizadora 

____________________ 
Irwin, A. (1998). Ciência cidadã. Um estudo das pessoas – Especialização e desenvolvimento 
sustentável. (M. Fátima St. Aubyn, trad.). Lisboa: Instituto Piaget. 
Leff, E. (2002). Epistemologia ambiental (2ª Ed.). São Paulo: Cortez. 
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DESENVOLVIMENTO DE CONCEÇÕES SOBRE A NATUREZA DA 
CIÊNCIA DE ESTUDANTES DE BIOLOGIA E DE GEOLOGIA EM 

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: O CASO PARTICULAR DOS 
MODELOS CIENTÍFICOS  

Joana Torres 
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, 

DGAOT/ Unidade de Ensino das Ciências; Instituto das Ciências da Terra 

Resumo 
A promoção da literacia científica é considerada, atualmente, um dos objetivos primordiais da 
Educação em Ciência, sendo que, para a compreensão do impacte da Ciência e da Tecnologia na 
vida moderna e consequentes implicações axiológicas, se torna imperativo desenvolver um 
conhecimento sólido acerca da natureza da ciência. 
A presente investigação pretende implementar e avaliar a eficiência de um Programa de 
Intervenção (PI) realizado no âmbito da natureza da ciência e incidindo no papel dos modelos 
científicos, aplicado a estudantes em formação inicial de professores de Biologia e de Geologia do 
3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário. O PI será avaliado através de uma diversidade 
de técnicas e instrumentos, todos apoiados numa metodologia qualitativa que consubstanciarão a 
investigação. Um estudo de caso múltiplo, a desenvolver com estudantes em formação inicial de 
professores de Biologia e de Geologia na sua Prática de Ensino Supervisionada, pretenderá 
avaliar, de uma forma mais aprofundada, como os estudantes interpretam e abordam a natureza 
da ciência e aplicam os modelos em sala de aula. 

Palavras–Chave: Ensino das Ciências, Natureza da Ciência, Modelos Científicos, Modelação, 
Formação Inicial de Professores.  

Abstract 
The development of scientific literacy is currently considered a crucial aim in science education. In 
this way, it is central that students develop an accurate knowledge of nature of science, in order to 
understand how science and technology influence our society and consequent axiological 
implications. 
The present research intends to implement and evaluate the efficiency of an Intervention 
Programme under the scope of nature of science and scientific models, applied to Portuguese 
prospective middle and secondary school teachers of Biology and Geology. The Intervention 
Programme will be evaluated relying on qualitative methodologies by using a diversity of technics 
and instruments. A multiple case study will be undertaken in order to evaluate how prospective 
science teachers interpret and apply nature of science and use models in science classrooms. 

Keywords: Science Education, Nature of Science, Scientific Models, Modelling, Initial Teachers’ 
Training. 

INTRODUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
A natureza da ciência (NdC) é atualmente considerada um pré-requisito para a 

literacia científica (Cachapuz et al., 2004), sendo várias as razões que justificam a sua 
inclusão no ensino da ciência. Entre estas pode destacar-se o facto de ajudar os alunos 
na aprendizagem de conteúdo científico e na compreensão de como a ciência se 
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desenvolve; de fomentar o interesse pela ciência e a tomada de decisões informadas 
(McComas et al., 1998) e de promover o desenvolvimento do pensamento crítico 
(Matthews, 1990). 

Apesar da definição de NdC não reunir consenso entre filósofos, historiadores, 
sociólogos e educadores em ciência, há aspetos suficientemente robustos e relevantes 
para serem trabalhados nas aulas de ciências (Abd-El-Khalick et al., 1998), cabendo aos 
professores a tarefa de promover uma imagem adequada do funcionamento, 
potencialidades e limites da ciência (McComas et al., 1998).  

O facto do conhecimento científico resultar parcialmente da inferência e criatividade 
dos cientistas implica que muitos dos conceitos científicos acabem por ser, não cópias 
fiéis da realidade, mas sim modelos teóricos funcionais (Lederman et al., 2014). De facto, 
os modelos pretendem representar diversos aspetos do Mundo, de acordo com objetivos 
específicos, funcionando como um elo de ligação entre uma teoria e um fenómeno (Giere, 
2004). Apesar de serem várias as tipologias de classificação de modelos científicos, é 
atualmente defendido que os modelos científicos e a modelação desempenham um papel 
fulcral na elucidação de uma imagem adequada de ciência (Koponen, 2007), sendo, por 
isso, fundamentais na Educação em Ciência (Justi & Gilbert, 2002; Torres et al., 2013). 
Estudos apontam que os modelos e as atividades de modelação contribuem para a 
aprendizagem de ciência, sobre ciência e de como fazer ciência (Justi & Gilbert, 2002), 
podendo também ajudar à memorização e à promoção da ligação entre as experiências e 
conhecimentos dos alunos e as teorias mais abstratas de ciência. 

Contudo, apesar de toda a sua importância, vários estudos revelam que os alunos 
não desenvolvem conceções adequadas sobre a NdC (Praia et al., 2007), prendendo-se 
este facto com diversos fatores. Não obstante, são os professores que determinam em 
grande parte a experiência educativa do aluno (Matthews, 1990; McComas et al., 1998; 
Cachapuz, et al., 2004). Estudos revelam que os professores atribuem pouca relevância à 
realização de atividades didáticas que promovam o desenvolvimento das conceções dos 
seus alunos acerca da NdC (Abd-El-Khalick et al.,1998), assim como às atividades de 
modelação (Khan, 2011). 

Pelo exposto, torna-se fulcral formar os professores ao nível da imagem da NdC e 
da modelação, assim como da importância destes nos processos de ensino e 
aprendizagem, perspetivando uma implementação eficiente da NdC em sala de aula, 
essencialmente de forma explícita, abrindo “caminho a uma autêntica imersão numa 
cultura científica e tecnológica” (Praia et al., 2007, p. 152).  

METODOLOGIA 
Com este estudo, pretende-se implementar uma intervenção que potencie a 

construção de saberes adequados sobre a NdC, incidindo sobre o papel dos modelos 
científicos na construção do conhecimento e nos processos de ensino e de 
aprendizagem. Com esta construção de saberes visa-se apetrechar os futuros 
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professores de Biologia e de Geologia com ferramentas úteis para incorporarem estes 
aspetos com conhecimento e confiança na prática letiva.  

Neste sentido, as questões centrais orientadoras desta investigação são: 
1) Quais as conceções dos futuros professores de ciências sobre a NdC e 

modelos científicos anteriormente ao Programa de Intervenção? 
2) Quais as conceções dos futuros professores de ciências sobre a NdC e 

modelos científicos após o Programa de Intervenção? 
3) Os professores estagiários de ciências relevam o ensino da NdC, o uso de 

modelos e de atividades de modelação na sua prática de ensino supervisionada 
(realizada no ano letivo subsequente ao do Programa de Intervenção)? 

4) Quais os fatores que influenciam o ensino da NdC e o uso de modelos nas 
aulas de ciências? 

Metodologicamente, o presente estudo seguirá de perto uma investigação 
qualitativa, apoiada em questionários de resposta aberta, entrevistas e observação de 
aulas. Neste estudo, será feita uma análise de conteúdo às respostas dadas aos 
questionários, assim como às respostas dadas nas entrevistas e aos registos das grelhas 
de observação, sendo feitas posteriormente algumas análises de estatística descritiva.  

Assim, numa perspetiva de Investigação-Ação (IA), definiu-se como principal 
finalidade a resolução de um problema real, transformando-se a realidade e aumentando 
a eficiência do ensino e da aprendizagem junto de professores e alunos. Desta forma, 
pretende-se que os futuros professores de Biologia e de Geologia desenvolvam saberes 
adequados acerca da NdC e dos modelos científicos, com vista a que recorram 
adequadamente à NdC e à modelação em sala de aula, ambicionando-se uma melhoria 
nos processos de ensino e aprendizagem. Optamos por apoiar esta nossa finalidade num 
estudo de caso múltiplo, a desenvolver durante as diversas práticas de ensino 
supervisionada dos professores estagiários, a realizarem o seu estágio de iniciação à 
prática profissional em escolas públicas do Porto. Desta forma, expectava-se 
compreender aprofundadamente a complexidade de relações e de fatores que interferem 
com a interpretação e implementação da NdC e dos modelos em sala de aula.  

RESULTADOS ESPERADOS 
Com este estudo, espera-se que os futuros professores de ciências, alvo do 

Programa de Intervenção, melhorem as suas conceções sobre a NdC e modelos, de 
forma a serem abordados e aplicados adequadamente e com confiança em sala de aula. 
Tendo este estudo um carácter naturalista, pretende-se também alcançar um 
conhecimento aprofundado sobre os fatores que influenciam a transposição didática, 
sendo possível averiguar quais os aspetos mais relevantes a ter em conta no sentido de 
melhorar as práticas dos professores, nomeadamente ao nível da aplicabilidade do seu 
conhecimento didático na prática letiva.  
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O CONHECIMENTO PEDAGÓGICO DE CONTEÚDO (PCK) NA 
CONSTRUÇÃO DE UMA CULTURA CIENTÍFICA 

Rodrigo Trevisano de Barros; Glória Regina Pessôa Campello Queiroz  
Colégio Pedro II; UERJ 

Resumo 
A problemática inicial de pesquisa foi construída em parte por uma recente dissertação de 
mestrado que levantou algumas questões em torno da alfabetização científica. A problemática 
central é que a construção de uma “Enculturação Científica” atualizada não é possível sob a 
óptica determinista e cartesiana. Entendemos que a sala de aula é de natureza complexa e que o 
ensino de Física/Ciências acompanha essa natureza. A pesquisa apresentada tem o objetivo de 
investigar como o conhecimento pedagógico de conteúdo (PCK) pode contribuir na construção de 
uma cultura científica. A partir dos discursos dos professores, procuraremos identificar os saberes 
da formação e os saberes da experiência envolvidos no trabalho docente com o objetivo de 
identificar o papel do pensamento complexo na construção deste PCK. Para orientar a pesquisa 
acolhemos a seguinte pergunta de partida: De que maneira o pensamento complexo pode 
contribuir na construção de um conhecimento pedagógico de conteúdo que vise não somente a 
construção e produção de conhecimento, mas estabelecer uma relação com a sociedade e com o 
mundo complexo que vivemos? 

Palavras–Chave: pensamento complexo, formação de professores, pck. 

Abstract 
The initial problem of research was built in part by a recent dissertation that raised questions about 
the scientific literacy. The central problem is that the construction of a "science literacy" date is not 
possible under the deterministic and Cartesian optics. We understand that the classroom is of a 
complex nature and that the teaching of physics / science accompanies this nature. The research 
presented aims to investigate how the pedagogical content knowledge (PCK) may contribute to the 
construction of a scientific culture. From the speeches of teachers, try to identify the knowledge of 
training and knowledge of the experience involved in teaching in order to identify the role of 
complex thinking in the construction of PCK. To guide research welcome the following starting 
question: How complex thinking can contribute to building a pedagogical content knowledge that 
aims not only the construction and production of knowledge, but to establish a relationship with 
society and with the complex world we live in? 

Keywords: complex thinking, teacher training, pck. 

INTRODUÇÃO 
A nossa posição é ao lado de um ensino de ciências que contribua com a 

percepção da ciência como uma produção social, cheia de valores, motivações e 
interesses, contudo, entendemos que objetivos definidos para o ensino de ciências e o 
trabalho docente estão diretamente ligados. Por defender que qualquer proposta de 
mudança deve estar centrada em analisar e entender o professor é que nos debruçamos 
sobre o discurso docente com o objetivo de auxiliar a formação de professores. 
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Defendemos que crenças, motivações, valores, teorias pedagógicas... são 
motivadores e parâmetros que não só influenciam o decorrer da aula como são cruciais 
no momento em que o professor começa a refletir sobre o que vai ser ensinado e que 
conteúdos e processos serão privilegiados. Para Shulman (1987) a capacidade de um 
professor para transformar o conhecimento do conteúdo que ele possui em formas 
pedagogicamente poderosas é que distingue o professor de um especialista na matéria. O 
conhecimento pedagógico do conteúdo não está ligado somente ao planejamento das 
aulas e das atividades docentes, mas com a execução destes na sala de aula 
(Fernandez, 2011). 

O que queremos é entender de que maneira o pensamento complexo pode 
contribuir na construção de um conhecimento pedagógico de conteúdo que vise não 
somente a construção e produção de conhecimento, mas estabelecer uma relação com a 
sociedade e com o mundo complexo que vivemos. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Cabe destacar que a Escola deve contribuir com a construção das mais variadas 

áreas do conhecimento capazes de permitir uma ampla percepção da cultura humana e 
assim as palavras de Lopes (2008) são esclarecedoras: 

“O currículo disciplinar é entendido como consequência de princípios de organização 
curricular baseados na lógica das ciências ou na natureza do conhecimento, enquanto 
currículos integrados são entendidos como algo baseado nos interesses e necessidades 
dos alunos e na relevância social do conhecimento.” p43. 

Defendemos que sob uma perspectiva integrada do currículo a lógica do 
conhecimento científico não pode ser compreendida de forma dissociada do contexto 
humano e social que produz essa lógica. Esse prisma cria a necessidade de uma 
formação do docente em habilidades e competências mais complexas.  Vemos na escola 
a capacidade de construir a autonomia necessária para contribuir com a emancipação do 
indivíduo, não só na emancipação pedagógica ou cognitiva, mas também social e política. 
Na mesma esteira Lopes (2011) defende o potencial emancipatório da escola e a 
necessidade de construção de um novo discurso curricular contra-hegemônico. 

Queremos conhecer um pouco mais o contexto de influência na formação dos 
discursos docentes. Segundo Lopes (2011) O contexto de influência é aquele em que as 
definições políticas são iniciadas e os discursos políticos são construídos; em que 
acontecem as disputas entre quem influencia a definição das finalidades sociais da 
educação e do que significa ser educado. É baseado nesse contexto que o professor faz 
suas escolhas e permite que elas transformem o conteúdo programático em 
conhecimento poderosamente modificado. Ressaltamos que esse conhecimento vai muito 
além da aglutinação de conteúdo específico e conhecimentos pedagógicos.  

“Já no Modelo Transformativo, o PCK seria a síntese de todos os conhecimentos 
necessários para um professor efetivo. Nesse modelo, o PCK é a transformação do 
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conhecimento do conteúdo, da pedagogia e do contexto em uma nova forma de 
conhecimento que é mais poderosa” (Fernandez, 2011). 

METODOLOGIA 
Com o objetivo de investigar de que maneira o pensamento complexo pode 

contribuir na construção de um conhecimento pedagógico de conteúdo que vise não 
somente a construção e produção de conhecimento, mas estabelecer uma relação com a 
sociedade e com o mundo complexo que vivemos propomos uma análise do discurso 
docente.  

Queremos identificar as vozes no discurso do professor e suas relações com o 
pensamento complexo e para isso propomos uma pesquisa sob uma postura bakhtiniana 
(Catarino, 2013). Para Brait (2006) o que queremos com a análise de discurso é 
compreender profundamente o objeto analisado, acolhendo a ideia de constituição do 
sujeito inserido social e historicamente entendendo, que Bakhtin não propôs uma teoria 
da Análise do Discurso como conhecemos. Acolhemos as palavras de Catarino (2013) 
nas quais a autora aponta a construção de uma metodologia de pesquisa a partir da 
postura investigativa do pesquisador bakhtiniano diante das demandas de pesquisa. É 
claro que a postura/perfil do pesquisador mas pode indicar, sob nosso ponto de vista, 
princípios básicos para que sua postura investigativa seja a mais fiel possível aos 
princípios da teoria adotada. 

O objetivo de propormos a análise dos discursos dos docentes é por coadunar com 
a ideia que todo enunciado é um diálogo e faz parte de um processo de comunicação 
ininterrupto, compreendemos que não há enunciado isolado, pois qualquer enunciado já 
pressupõe os que o antecederam e os que o sucederão. Catarino (2013) destaca que 
todo enunciado é uma resposta a outros enunciados, torna-se fundamental nas análises 
realizadas partir das seguintes questões: Quem fala?, “para quem fala?” e “de onde 
fala?”. É preciso identificar as diferentes vozes que constituem os enunciados e perceber 
o modo como elas se misturam. É fundamental ainda apresentar influências no discurso 
do sujeito a ser analisado e como elas ocorrem. 

O que precisamos identificar é como se constroem e com que constroem as 
relações dialógicas da linguagem docente. Acolhemos as palavras de Bakhtin apud 
Catarino (2013) que não há linguagem sem diálogo e sem resposta, ou seja, a linguagem 
pressupõe outro, falante/respondente, para quem eu falo. Amorin apud Catarino (2013) 
ressalta que as características da abordagem bakhtiniana são: a) fazer uso de “métodos e 
técnicas” que não apaguem, ou apaguem o mínimo possível, qualquer marca de 
alteridade; b) buscar compreender as dissimetrias entre o lugar do pesquisador e o lugar 
do outro; c) tentar explicitar o modo como o outro é representado e indicar o nível de 
alteração que o olhar do pesquisador sofreu; d) buscar a presença do outro no enunciado; 
e) redescobrir sua exterioridade em relação ao outro, mas sem fundir as duas posições – 
pesquisador e sujeito.  
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Entendemos, ao acolher estas questões, explicitamos o dialogismo e a pluralidade 
de vozes que constituíram a atividade da pesquisa. É preciso exercitar a reflexividade na 
tentativa de objetivar a subjetividade ou de subjetivar o objeto, destacamos com o 
dialogismo a constante construção e reconstrução do discurso do professor no espaço 
escolar. No livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, Bakhtin critica duas importantes 
correntes linguísticas: o objetivismo abstrato que ignorava o contexto histórico-social; e o 
subjetivismo idealista. Segundo Catarino (2013) para Bakhtin: 

 “toda ‘palavra’, todo ‘discurso’, todo ‘enunciado’, todo ‘texto’ deve ser encarado 
não unicamente da perspectiva da ‘língua’ (do sistema de signos), mas também e 
principalmente da perspectiva de sua ‘vida concreta’, de seu ato de produção. Os 
elementos puramente linguísticos são apenas uma parte do enunciado, enquanto a outra 
parte é a situação extraverbal.” 

Queremos defender o discurso docente como o discurso de um indivíduo que 
desenvolve uma prática social, cultural e histórica. Nesse contexto destacamos suas 
relações sociais e sua clara complexidade sendo a pratica educativa fundamentalmente 
social e complexa. 
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APRENDER CIÊNCIA FORA DA ESCOLA: ESPAÇOS E DINÂMICAS DE 
APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA 

Ana Margarida Vicêncio; Cecília Galvão  
Instituto de Educação  

Resumo  
O aparente desfasamento entre os currículos escolares, os resultados escolares obtidos em 
disciplinas de ciências e tecnologia e os resultados alcançados em estudos acerca da cultura 
científica das populações, bem como a consolidação de um paradigma de Educação que coloca a 
Aprendizagem ao Longo da Vida no seu cerne, têm feito emergir a pertinência de abordagens de 
Educação em Ciência que não se restrinjam à Escola. Assim, o século XX viu descerrar um 
interesse crescente no aprofundamento do conhecimento acerca dos espaços e dinâmicas de 
Educação não formal em Ciência. Contemporaneamente, na Museologia internacional vem-se 
consolidando a ideia de que os Museus se devem assumir como instituições educativas de 
referência. O projeto que vimos desenvolvendo tem por objetivos caraterizar a oferta educativa 
proporcionada por ambientes não formais de Educação em Ciência na cidade de Lisboa (espaços, 
temáticas, perspetivas educativas e atores envolvidos nos processos e dinâmicas) e identificar os 
seus pontos fortes e os aspetos a transformar por forma a ampliar o seu potencial educativo. A 
natureza das questões e objetivos de investigação, e a imersão na realidade em estudo, vêm-nos 
enfatizando a pertinência de uma abordagem metodológica de caráter hermenêutico e dialético 
possibilitada por uma metodologia em Design Based Research.  

Palavras–Chave: Educação não formal, Museus de Ciência, Mediação Educativa. 

Abstract  
The perceived discrepancy between Science curricula, students’ academic results and local and 
international surveys on scientific literacy of young students and adult population, along with the 
consolidation of an educational paradigm focused on Life Long Learning has made emerge the 
relevance of Science Education approaches that are not limited to School contexts. Therefore a 
progressive interest on non-formal and informal Science Education environments has being 
unveiled since the beginning of the twentieth century. Simultaneously, in international Museology, 
the idea that museums ought to assume their part as educational institutions of reference is 
consolidating. The project we are developing aims to characterize the educational offer provided by 
informal Science Educations environments in Lisbon (spaces, thematic, educational perspectives 
and actors involved in the processes and dynamics) and identify their strengths and aspects to 
transform in order to expand their educational potential. The nature of the subjects under quest 
and research objectives, along with the immersion in the real context of the investigation, 
emphasized the relevance of an hermeneutic and dialectical approach enabled and supported by a 
Design Based Research methodology. 

Keywords: Informal Science Education, Science Museums, Mediation. 
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INTRODUÇÃO 
Compreenderá a ciência como cultura quem tentar descobri-la na sua própria cultura. 

(Bronowski, J., 1983, p.9)  

O crescimento científico e tecnológico experimentado pelas sociedades ocidentais a 
partir do século XX levou ao reconhecimento, por parte de cientistas, de educadores, e de 
políticos, da importância do conhecimento sobre Ciência e acerca da atividade científica 
para todos os cidadãos, vulgarizando-se a ideia de que a Ciência é um assunto que deve 
fazer parte dos currículos escolares (Ainkenhead 2009; Bybee, 1997; DeBoer, 1991; 
Martins, 1999; Reis, 2006). A dimensão “ciência para todos” (AAAS, 1989) começou a ser 
discutida durante os anos setenta como resposta aos currículos que privilegiavam a 
memorização de conceitos e cujos resultados efetivos na vida dos alunos pouco ou nada 
se fazia notar, afastando muitos deles das disciplinas das áreas das Ciências Naturais e 
das Ciências Puras. A principal consequência, despoletada pelas novas ideias associadas 
a esta dimensão, promoveu a associação de agências de ensino não formal das ciências, 
tais como certos canais de televisão, museus e centros de ciência que, no seu conjunto, 
procuravam tornar a ciência mais interessante a um público de todas as idades e 
evidenciar o impacto que este empreendimento humano tem exercido na sociedade e 
vice-versa.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Alcançar a meta de formar cidadãos cientificamente literatos envolve um processo de 

formação ao longo da vida (para o qual os cidadãos devem estar dispostos e motivados) e 
que proporcione aos indivíduos o desenvolvimento de diversas competências, 
capacidades, atitudes e valores acerca da Ciência e da sua relação com a sociedade, a 
tecnologia e o ambiente (desenvolvimento humano sustentável). Com efeito, todas as 
situações de aprendizagem (formal, não formal e informal) contribuem para esse processo 
de formação, contudo o modo como ele se constrói será diferentemente vivido de 
indivíduo para indivíduo (Bell, 2009; Canário, 2003; Falk, 2004; Lima, 2002; Martins, 2009; 
Pain, 1991; Rogers, 2004). Emerge a necessidade de compreender de que modo as 
possibilidades de aprender oferecidas pela sociedade contribuem(?) para o 
desenvolvimento das novas competências exigidas a todos nós. A temática da 
Biodiversidade e da Evolução dos Seres Vivos constitui-se como um construto central 
para a compreensão do Mundo Natural e para o desenvolvimento de atitudes e 
comportamentos que conduzam a uma vivência sustentável. É a partir deste tema que 
procuramos compreender as abordagens museográficas que vêm enformando a 
mediação educativa (e transposição didática) possibilitada pelos contextos estudados. 
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METODOLOGIA 
 A orientação compreensiva e de aprofundamento do conhecimento em torno da 
Educação em Ciência e da Educação Não-formal, que suporta esta investigação, 
constituiu-se como fundamental para a opção por uma abordagem qualitativa, adotando 
um paradigma construtivista. Pretendemos desenvolver uma metodologia em Design 
Based Research que nos proporcione a identificação de boas práticas, a partir das 
perceções e contributos de aprendentes (visitantes dos Museus jovens adultos e adultos 
em contexto de educação não-formal) e, também, de provedores (educadores, 
mediadores educativos, museógrafos, museólogos, Diretores dos Serviços de Educação e 
Comunicação e Curadores); a observação dos espaços e dinâmicas vivenciadas durante 
as visitas e exploração dos ambientes em estudo (contexto físico e social), a realização 
de inquéritos (por questionário e por entrevista) a atores significantes (contexto pessoal) e 
a análise de documentos definidores e orientadores das dinâmicas vivenciadas nos 
diferentes ambientes investigados (contexto social) fornecerão dados que, acreditamos, 
nos encaminharão no sentido de uma compreensão profunda dos espaços e dinâmicas 
de Educação em Ciência, numa perspetiva de Aprendizagem ao Longo da Vida (primeira 
fase do projeto de investigação – Figura 1).  

Figura 1. Desenho (progressivo) da investigação – Fase 1 (Reeves, 2006)

!  

RESULTADOS ESPERADOS 
 Cremos que a primeira fase de investigação, pelo seu caráter exaustivo, 
possibilitará a identificação de aspetos a transformar nos contextos estudados que 
permitam a elaboração de propostas que ampliem o seu potencial educativo. 
Efetivamente, desafiamo-nos desenvolver formas de Mediação Educativa que sejam 
transversais aos vários contextos estudados e que constituam uma resposta, efetiva e 
fundamentada, às fragilidades e potencialidades identificadas na primeira fase de 
desenvolvimento do nosso projeto. 
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  Os resultados que apresentamos e colocamos em discussão correspondem ao 
início da primeira fase da nossa investigação, constituindo-se como uma abordagem 
inédita à identificação da oferta educativa (relacionada com a temática da Biodiversidade 
e Evolução) proporcionada por espaços de educação não formal em Ciência na Cidade 
de Lisboa e à caraterização do contexto físico de três dos espaços identificados como 
apresentando as caraterísticas mais apropriadas ao desenvolvimento da nossa proposta.  
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Resumo 
Este projeto tem como tema a investigação do impacto da estrutura curricular dos Mestrados 
Profissionais em Ensino de Ciências/Física na formação de professores reflexivos. Tendo como 
objetivos específicos Analisar o currículo dos Mestrados Profissionais como prática discursiva, ou 
seja, analisar a prática e a atribuição de sentidos e significados que o currículo de cada curso 
produz na interseção entre diferentes discursos sociais e culturais; Identificar elementos que 
contribuam para a formação e prática de um professor crítico e reflexivo, e o desenvolvimento de 
uma autonomia possível no contexto da prática do ensino. Para isso, usaremos o referencial 
teórico-metodológico baseado nos pressupostos bakhtinianos de análise de discurso, tendo como 
base o princípio dialógico e utilizando os conceitos de austeridade e exotopia. Os dados serão 
obtidos através de análise documental e entrevistas com alunos, egressos e coordenadores de 
três programas distintos. Assim, esperamos estabelecer um panorama do perfil do aluno que 
busca essa modalidade de pós graduação e analisar suas contribuições para o ensino de 
qualidade. 

Palavras–Chave: Mestrados Profissionais; Ensino de Ciências; Currículo 

Abstract 

This project is subject to investigation of the impact of the curriculum of the Master in Professional 
Education Sciences / Physics in the formation of reflective teachers. Having specific objectives 
Analyze the curriculum of Master Professional as a discursive practice, that is, to evaluate the 
practice and the allocation of senses and meanings that the curriculum of each course produces at 
the intersection of different social and cultural discourses; Identify elements that contribute to the 
formation and practice of critical and reflective teacher, and the development of autonomy possible 
into the practice of teaching. For this, we will use the theoretical and methodological framework 
based on Bakhtin assumptions of discourse analysis, based on the dialogic principle and using the 
concepts of otherness and exotopy. The data will be obtained through document analysis and 
interviews with students, graduates and engineers from three separate programs. So hope to 
establish an overview of the student profile that seeks this postgraduate modalities and analyze 
their contributions to quality education. 

Keywords: Masters Professionals; Science Education; Curriculum 

INTRODUÇÃO  

O mestrado profissional é uma modalidade de formação stricto sensu, que tem 
como um de seus objetivos suprir demandas sociais, políticas e econômicas associadas à 
qualificação de trabalhadores em serviço. (Ostermann & Rezende, 2009). O mestrado 
profissional surge no Brasil na década de 90, tendo sido  inicialmente proposto como uma 
alternativa ao mestrado acadêmico, tornando-se assim alvo de críticas favoráveis e 
contrárias a sua concepção. Nesse sentido, Moreira (2004) (Ostermann & Rezende, 2009) 

�16



relata haver um distanciamento entre a pesquisa realizada na academia e o cotidiano 
escolar e que, apesar dos esforços da comunidade de pesquisadores, os conhecimentos 
gerados nas pesquisas acadêmicas não causavam o impacto esperado na sala de aula, 
sendo assim, os mestrados profissionais justificavam sua existência conquistando espaço 
com a sua abordagem mais aplicada, estando assim mais próxima da realidade das salas 
de aula. 

A temática proposta para discussão neste projeto de pesquisa nos remete a uma 
reflexão acerca das contribuições dos mestrados profissionais em ensino na formação de 
professores reflexivos, e como esses professores se apropriam dos conhecimentos 
adquiridos no curso para colaborar na qualidade de suas aulas. Para isso faz-se 
necessário pensar acerca dos objetivos dos professores em relação ao ensino. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Currículo e Sociedade 

Buscaremos através da análise curricular de cada curso investigar as relações 
intrínsecas existentes no processo de formação de professores e a capacidade de 
reflexão sobre sua própria prática. Nos basearemos em Alice Lopes (2011) que tem 
estudado de forma instigante como o processo de hegemonia se desenvolve no campo 
educacional, com hibridismos e recontextualizações, mesmo em momentos de incentivo 
curricular político a inovações, como é o exemplo dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Isso porque os professores agem seguindo tradições pedagógicas oriundas de suas 
formações disciplinares e que sustentam identidades profissionais diferenciadas, sendo 
assim repletas de ações hegemônicas em cada área do conhecimento disciplinar. As 
práticas docentes adquirem verdadeiras regras que são compartilhadas socialmente pelos 
professores em seus ambientes de trabalho local, regional e nacionalmente. Assim como 
Oliveira e Queiroz (2013), acreditamos que quando tais práticas são criticadas por não 
estarem gerando aprendizagens significativas ou ao menos apresentarem inicialmente um 
ensino motivador que leve seus alunos a se engajarem em processos de significação, 
surgem sugestões para mudá-las, adaptando-as a abordagens ou movimentos teóricos, 
por vezes já consagrados nas áreas de pesquisa de cada disciplina.  

Durante esta pesquisa pretendemos criar momentos de reflexão entre os 
docentes, analisando se os egressos dos mestrados profissionais a serem analisados 
alcançaram novos pontos nodais, pontos de estofo, pontos que encerrem mesmo que 
provisoriamente significações aceitáveis hegemonicamente – em uma nova hegemonia 
em construção - e que deem sentido ao trabalho dos professores em prol de uma 
educação de qualidade sob uma nova forma de ver a educação, sem pretensão de 
normatizações para o futuro. 
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Formação de Professores Reflexivos 

A formação de professores no contexto brasileiro é diferenciada quando comparada 
com alguns países da América latina, entre os quais a Argentina em que tal formação se 
realiza, majoritariamente, em instituições não universitárias (os chamados 
“professorados”, espécie de Escolas Normais para professores do Secundário). A situação 
mais comum, contudo, como acontece no Brasil, na França, Estados Unidos etc., consiste 
em uma preparação científica nas faculdades de conteúdos específicos, com alguns 
complementos de formação profissional docente (Dumas-Carré et al., 1990).  

A formação atual de professores de Física (e de qualquer matéria) como soma de 
cursos sobre conteúdos científicos, ministrados pelos departamentos de Ciências 
correspondentes, que constituem, nas universidades norte-americanas, a parte 
fundamental da preparação dos professores, e de cursos sobre Educação. E destaca 
algumas das características dos cursos que constituem sérios impedimentos (Carvalho e 
Gil-Pérez, 2011). 

Acreditamos que não exista ação complexa sem reflexão durante o processo; a 
prática reflexiva pode ser entendida, no sentido mais comum da palavra, como a reflexão 
acerca da situação, dos objetivos, dos meios, do lugar, das operações envolvidas, dos 
resultados provisórios, da evolução previsível do sistema de ação. Refletir durante a ação 
consiste em perguntar o que está acontecendo ou o que vai acontecer, o que podemos 
fazer o que devemos fazer, qual é a melhor tática, que desvios e precauções temos de 
tomar, que riscos corremos (Perrenoud, 2002, p. 30). 

 
METODOLOGIA 

Para a construção da metodologia deste projeto utilizaremos a entrevista 
semiestruturada como instrumentos para tentar compreender, através da análise de 
discurso bakhtiniana (1992), o impacto dos mestrados profissionais na prática de 
egressos do curso, analisarão assim, suas motivações, ideologias e objetivos. 
Considerando a subjetividade dos dados, precisamos reconhecer que o estudo da prática 
docente a partir do discurso do professor implica em uma prévia construção do 
conhecimento pelo professor a respeito da própria prática. Esta reflexão pode revelar a 
ele mesmo maneiras de ser e de estar na profissão (Abdalla, 2003) e no mundo. 

Como já mencionado anteriormente os sujeitos desta pesquisa serão alunos e 
egressos de quatro cursos de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências/Física de 
instituições públicas localizadas no estado do Rio de Janeiro. Será selecionado um aluno 
em período inicial e um egresso de cada curso, totalizando assim oito sujeitos de 
pesquisa em níveis diferentes de formação. Com os alunos em período inicial 
analisaremos as motivações para a escolha do Mestrado Profissional e as expectativas de 
cada um, já com os egressos buscaremos analisar o impacto de cada curso na formação 
de um professor capaz de refletir sobre sua própria prática. É de extrema importância 
ressaltar que não se constitui como objetivo deste projeto nenhuma maneira de 
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comparação entre os cursos, mas sim a possibilidade de olhar de maneira mais profunda 
a estrutura e os resultados de cada um deles. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Abdalla, M. F. B. (2003). O senso de ser e estar na profissão: das necessidades da 
prática. In A. J. Marin; A. M. M. Silva & M. I. M. Souza (Eds.), Situações Didáticas. 
Araraquara: JM Editora. 

Bakhtin, M. M. (1992). Estética da criação verbal. Livraria Martins Fontes. 
Carvalho, A. M. P. & Gil-Pérez, D. (2011). Formação de Professores de Ciências: 

tendências e inovações (10.ª Ed.). São Paulo: Cortez. 
Contreras, J. (2002). Autonomia de Professores. São Paulo: Cortez. 
Dumas-Carré, A.; Furío, C. & Garret, R. (1990). Formación inicial del profesorado de 

ciencias em Francia, Inglaterra y Gales y España. Análises de la organización de 
los estúdios y nuevas tendência. Enseñanza de las Ciencias, 8(3), 274-281.                

Lopes, A.; Macedo, E. T. (2011). Teorias de Currículo. São Paulo: Cortez. 
Moreira, M. A. (2004). O mestrado (profissional) em ensino. Revista Brasileira de Pós-

Graduação, 1, 131-142.      
Oliveira, R.D.V.L. & Queiroz. G. R. P. C. (2013). Educação em Ciências e Direitos 

Humanos: reflexão-ação em/ para uma sociedade plural. Rio de Janeiro: Multifoco. 
Ostermann, F. & Rezende, F. (2009). Projetos de desenvolvimento e de pesquisa na área 

de ensino de ciências e matemática: uma reflexão sobre os mestrados 
profissionais. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, 26(1), 66-80.    

Perrenoud, P. (2002). A prática Reflexiva no Ofício do Professor. Porto Alegre: Artmed. 

�19



IMPLICAÇÕES DO EMPENHO DOS EDUCADORES DE INFÂNCIA NO 
ENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS: UM ESTUDO AO NÍVEL DAS 

CIÊNCIAS 

Celeste Caetano Ramos Nunes Rosa 
Instituto Superior de Ciências Educativas/ Instituto de Educação de Lisboa 

Resumo  
Esta investigação tem como objetivo central compreender as implicações do empenho dos 
educadores de infância no envolvimento de crianças de jardim de infância ao nível das ciências. 
De forma a obtermos informação que nos esclareça o objetivo geral, concebemos as seguintes 
questões de investigação: (1) Quais as razões que conduzem a empenhos diferenciados de 
educadores de infância no ensino das ciências? (2) Em que medida o nível de empenho de educadores 
de infância medeia o envolvimento das crianças em atividades de ciências? (3) Qual a influência da 
formação no empenho dos educadores de infância?  
A fundamentação teórica incide na educação de infância, particularmente na abordagem experiencial de 
Laevers (1994, 2002), com os conceitos de empenhamento do educador e de envolvimento das 
crianças.  
Este estudo recorre a dados de natureza qualitativa que permitem compreender as práticas pedagógicas 
de três educadoras de infância, em termos do seu empenhamento na implementação de atividades de 
ciências, e o envolvimento das crianças nessas atividades. Usam-se entrevistas semiestruturadas e a 
observação de aulas, em dois momentos distintos, sendo um deles efetuado antes de uma ação de 
formação e outro após essa ação de formação.  

Palavras–Chave: ciências; educação de infância; desenvolvimento profissional de Educadores de 
Infância; empenhamento; envolvimento.  

Abstract  
This research aims to understand the implications of the commitment of kindergarten teachers in 
the involvement of kindergarten children concerning science. We designed the following research 
questions: (1) What are the reasons that lead to different levels of commitment of kindergarten 
teachers in science education? (2) To what extent the level of commitment of kindergarten 
teachers mediates the involvement of children in science activities? 3) What is the influence of the 
training process into the commitment of kindergarten teachers?. 
The theoretical framework focuses on early childhood education, and particularly in the experiential 
approach Laevers (1994, 2002) to the concepts of commitment and involvement of the kindergarten 
teachers. This study uses qualitative data that allow us to understand the pedagogical practices of 
three kindergarten teachers, while relating their level of commitment to the implementation of 
science activities, along with the involvement of children in these activities. Semi structured 
interviews and classroom observation were used, at two different times. One of them was made 
before a training action and the other one was carried out after this training action. 

Keywords: sciences; childhood education; professional development of kindergarten Teachers; 
engagement; involvement.  
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INTRODUÇÃO 
Os contextos de educação de infância devem ser entendidos como espaços onde as 

crianças constroem a sua aprendizagem, devendo o educador de infância criar condições 
favoráveis ao seu desenvolvimento global, proporcionando uma aprendizagem significativa em 
todas as áreas de aprendizagem, devendo a abordagem às ciências ser uma dessas áreas. 

A abordagem às ciências ainda não é uma realidade na maioria das salas de jardim de 
infância. Este aspeto leva-nos a pensar se os educadores de infância estão motivados e 
empenhados em desenvolver um currículo que promova o interesse e o envolvimento das 
crianças na aprendizagem científica e como é que os educadores de infância podem estimular 
a aprendizagem de assuntos de ciências pelas crianças. 

Vários autores advogam a pertinência de expor as crianças pequenas à ciência. Para 
Afonso (2008), por exemplo, importa explorar ciências no jardim de infância para que se possa 
levar as crianças a adquirir conhecimento científico, a desenvolver capacidades investigativas e 
atitudes em ciências. Contudo, as ciências ainda não são exploradas de forma sistemática nos 
contextos de educação de infância, o que pode estar relacionado com a formação e o 
desenvolvimento profissional dos educadores.  

Relacionado com estes vários aspetos, procuramos, como já referido, compreender as 
implicações do empenho dos educadores de infância no envolvimento de crianças ao nível das 
ciências. Deste modo, concebemos as seguintes questões de investigação: (1) Quais as 
razões que conduzem a empenhos diferenciados de educadores de infância no ensino das 
ciências? (2) Em que medida o nível de empenho de educadores de infância medeia o 
envolvimento das crianças em atividades de ciências? (3) Qual a influência da formação no 
empenho dos educadores de infância?  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A lente teórica deste é a Abordagem Experiencial de Laevers (Laevers, 1994, 2002), à 

qual subjazem os conceitos de empenhamento do educador de infância e de envolvimento da 
criança. Estes conceitos permitem analisar e relacionar o empenho dos educadores de infância 
na abordagem às ciências e o envolvimento das crianças nesses mesmos contextos.  

Para definir o conceito de empenhamento, Laevers baseou-se no trabalho desenvolvido 
por Carl Rogers (1983). Este autor identificou qualidades nos professores facilitadoras da 
aprendizagem dos alunos, as quais definem o conceito de empenhamento, como: sinceridade 
e autenticidade; aceitação, valorização e confiança; compreensão empática. A partir destas 
qualidades Laevers identificou três dimensões no estilo de empenhamento de um educador de 
infância com uma criança: sensibilidade, estimulação e autonomia. 

Para Laevers (1994, 2002), no processo de aprendizagem de crianças pequenas, a 
pessoa do educador de infância afigura-se fundamental para a eficácia dessa aprendizagem, 
sendo a qualidade dessa intervenção, portanto do seu empenhamento, determinante na 
qualidade da aprendizagem da criança. 
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Laevers (2002) considera ainda uma outra dimensão: a do envolvimento, neste caso da 
criança, dimensão esta da atividade humana que pode ser reconhecida através da 
concentração e da persistência. Este autor advoga que o envolvimento não se prende com 
comportamentos específicos, nem com níveis específicos de desenvolvimento, pois quer uma 
criança com necessidades educativas, quer um bebé podem usufruir desta qualidade. O 
envolvimento é uma medida de qualidade aplicável a várias situações e idades.  

O desenvolvimento profissional do educador de Infância em ciências tem a ver com as 
dimensões referidas e com o domínio do conhecimento do conteúdo e do conhecimento 
pedagógico, devendo este desenvolvimento ser planificado e apoiado ao longo de toda a sua 
carreira (Day, 2001). Ora, a menor capacidade dos educadores de infância para explorar 
ciências pode estar associada à sua formação inicial e/ou à sua formação contínua, tanto em 
termos gerais como em termos específicos. 

METODOLOGIA 
Os objetivos deste estudo situam-se no paradigma interpretativo. 
Estudámos três casos de práticas de educadoras de infância e quatro crianças de cada 

educadora de infância.  
Esta investigação é desenvolvida em duas fases. A primeira antes da formação dos 

educadores e a segunda fase após essa formação. Em cada uma destas fases recolhemos 
dados que nos permitem identificar e caraterizar os níveis de empenho dos educadores de 
infância no ensino das ciências e os níveis de envolvimento das crianças nessas atividades de 
ciências e do efeito da formação sobre o empenhamento das educadoras de infância. 

 A caraterização das práticas pedagógicas dos educadores de infância foi feita a partir 
da observação dessas práticas e do respetivo registo numa grelha de registo do 
empenhamento, usando, para tal, indicadores referentes à estimulação, à sensibilidade e à 
autonomia. 

 Os dados relativos ao envolvimento das crianças nessas mesmas atividades foram 
registados numa grelha denominada Ficha de Observação do Envolvimento da Criança e estes 
possibilitaram o estabelecimento de relações  entre o empenho dos educadores de infância 
nas duas fases do estudo, antes e após a formação, com o respetivo nível de envolvimento das 
crianças. 

A formação incidiu em aspetos de natureza científica e em aspetos de natureza 
pedagógica. 

Também realizamos uma entrevista, antes de se dar início ao estudo, para recolha de 
dados que nos permitiram conhecer as educadoras nas vertentes pessoal, social e profissional.  

A formação disponibilizada às educadoras de infância incide em aspetos de natureza 
científica e em aspetos de natureza pedagógica, visando-se o seu desenvolvimento científico e 
pedagógico. 

No final, foi realizada uma outra entrevista com os objetivos fundamentais de avaliar o 
impacto da formação no desenvolvimento profissional e de indagar de que modo a formação 
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recebida contribuiu para a alteração ou não do nível de empenhamento das educadoras nas 
atividades de ciências. 

Comparando os dados das primeira e da segunda fases, permite compreender como a 
formação influenciou o empenhamento das educadoras de infância em atividades de ciências  

RESULTADOS ESPERADOS 
A pesquisa que levámos a cabo trará informação que ajudarão a aprofundar o 

conhecimento sobre a educação em ciência com crianças pequenas. Por outro lado, os 
resultados da pesquisa poderão ser úteis e conduzir a melhorias na educação científica no 
jardim de infância. 

O estudo também fornecerá informações sobre as razões para a não abordagem das 
ciências pelos educadores de infância com crianças pequenas e apontará linhas orientadoras 
para a formação dos educadores de infância. 

O estudo ajudará, ainda, à compreensão da relação entre o nível de empenhamento 
das educadoras em atividades de ciências e o nível de envolvimento das crianças, indicando: 
como é que se estabelece esta relação; quais as dimensões do empenhamento que conduzem 
a mais elevados níveis de envolvimento das crianças em atividades de ciências; qual (ais) o(s) 
estilo(s) de interação educadora-criança mais propício(s) ao envolvimento das crianças em 
atividades de ciências. 
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ENSINO INTERATIVO NA ABORDAGEM DA ELETRICIDADE 
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Resumo 
A utilização de materiais didáticos interativos é vista como potenciadora de uma melhor 
aprendizagem da Física. Neste trabalho apresentam-se alguns resultados obtidos da realização 
de atividades práticas de laboratório e exploração de ferramentas baseadas em recursos 
educativos digitais, na abordagem da Eletricidade numa escola portuguesa. Na recolha dos dados 
foram usadas fichas, relatórios de aula, inquéritos e entrevistas. Os resultados apontam para uma 
melhor aprendizagem dos alunos do grupo de intervenção, validando assim as hipóteses de 
qualidade e de continuidade desta prática de ensino e aprendizagem nas escolas. 
Palavras-Chave: Ensino interativo, circuitos elétricos; ganhos de aprendizagem. 

Abstract  
The use of interactive teaching materials is seen as a booster for better physics learning. In this 
paper we present some results obtained while performing laboratorial practice activities and 
exploring tools based on digital educational resources, while teaching electricity in a Portuguese 
school. For collecting data were used forms, class reports, surveys and interviews. The results 
point to a better learning of the intervention group students, thus validating the hypotheses of 
quality and continuity of this practice of teaching and learning in schools. 
Keywords: Interactive teaching, electric circuits; learning gains. 

INTRODUÇÃO  

Nos últimos vinte anos um número crescente de físicos tem contribuído ativamente 
para o avanço do ensino da Física em todos os níveis escolares, com propostas e 
investigações didácticas publicadas em livros (Mazur, 1997; Arons, 1997; 
Sokoloff;Thomton & Laws, 1999 – 2004; McDermott, 1995 – 1996; Redish, 2003; Knight, 
2004) e em artigos científicos (Hake, 1998; Hofstein & Lunetta, 2004). Na sua globalidade, 
os resultados destas investigações indicam que há um desfasamento acentuado entre os 
conteúdos ensinados nas salas de aula e a aprendizagem efetiva de conteúdos pelos 
alunos. Face a esta realidade no ensino e aprendizagem da Física, apraz-nos lançar a 
seguinte questão:  

“Que caminho os professores devem trilhar para inverter tal tendência, de forma a 
criarem as condições necessárias para um incremento das aprendizagens dos alunos?” 

Na tentativa de procurar uma resposta à questão anteriormente lançada optámos 
por levar em linha de conta a convicção de Sokoloff (1995),  que defende que a realização 
de atividades práticas de laboratório (APL) conduz à compreensão e assimilação de 
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conceitos da Física, uma ciência reconhecidamente experimental. Esta visão do ensino e 
aprendizagem é tão indispensável como aquelas que têm por base a utilização de 
recursos educativos digitais (RED) e ao uso das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) (Novak et al., 1999). Na sua globalidade, as APL, as RED e em geral 
as TIC, disponibilizam ao professor um leque de opções letivas que irão certamente ao 
encontro da panóplia de metodologias existentes, conducentes à eficaz aprendizagem 
conceptual pelos estudantes. Para tal, será necessário disponibilizar vários recursos 
materiais e tecnológicos ao professor e dar-lhe a formação necessária para que ele tenha 
a capacidade de os utilizar. Desta forma, o professor poderá criar um ambiente de debate, 
de confronto de ideias e de análise crítica de fenómenos, que favoreçam um ambiente 
propício para os estudantes tirarem conclusões cientificamente corretas sobre os 
conteúdos lecionados.  

Neste trabalho respondemos à hipótese de que a conjugação de APL e RED pode 
afetar positivamente a aprendizagem em electricidade de estudantes em escolas 
portuguesas. Também se discute como a formação de professores na exploração de 
recursos didáticos interativos pode ter um efeito significativo na aprendizagem dos 
estudantes. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A sociedade atual assiste a um forte desenvolvimento científico e tecnológico, 

impondo-se a necessidade da participação ativa e informada dos seus elementos, que 
está dependente quase exclusivamente do conhecimento científico. Neste contexto e para 
que Portugal consiga melhorar em termos de qualificações educativas, assistimos a um 
grande número de escolas que têm sofrido obras de requalificação. Previa-se que esta 
medida iria traduzir-se numa grande transformação da escola pública portuguesa, capaz 
de proporcionar aprendizagens eficazes, nomeadamente no ensino das ciências. Porém, 
a identificação de algumas lacunas, nomeadamente no apetrechamento inadequado dos 
laboratórios de ciências, o facto de estes não serem exclusivamente destinados para o 
ensino das ciências experimentais, bem como a insuficiente formação dos docentes para 
a utilização dos recursos tecnológicos existentes nestas novas instalações, constituíram 
fatores determinantes para que, em certa parte, se tenham desvalorizado os trabalhos 
experimentais (TE) e as atividades com recursos às novas tecnologias, em detrimento do 
método expositivo. 

Segundo o Livro Branco da Física e da Química (Martins et al., 2002), tanto os 
alunos que alcançam classificações mais elevadas e portanto os que estão também mais 
motivados para aprender os assuntos alusivos à Física e Química, bem como os alunos 
com classificações negativas e suficiente, expressam que gostam das atividades 
experimentais. O principal motivo para que os alunos do 9.º ano de escolaridade 
manifestem apreço por esta estratégia de ensino e aprendizagem, prende-se com o facto 
de tornar as aulas mais interessantes e/ou “divertidas”, desenvolver competências para a 
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formulação de hipóteses serem posteriormente testadas e capacitar os alunos para a 
divulgação das conclusões obtidas. Ao inquirirem os alunos do Ensino Básico e 
Secundário, aqueles autores constataram que apenas 5%, em média, revelou nunca ter 
realizado qualquer tipo de atividade experimental. Ao compararem o elevado número de 
alunos que dizem gostar de realizar atividades experimentais, com as respostas dos 
professores acerca da frequência da realização das mesmas nas aulas de Física e 
Química, concluíram que o ensino experimental praticado nas escolas portuguesas não 
segue as indicações expressas nas orientações curriculares, nem tão pouco vai ao 
encontro dos interesses dos alunos. Desta feita, apenas cerca de 27% dos professores do 
Ensino Secundário e 21% do Ensino Básico revelam que realizam este tipo de atividades 
em contexto de sala de aula. A realidade portuguesa contrasta com a de outros países, 
onde as atividades experimentais são realizadas com grande frequência (Carvalho et al., 
2012). 

A par do lugar de destaque que deverá ser atribuído ao ensino experimental, torna-
se cada vez mais imprescindível reforçar a importância das novas tecnologias na ciência 
e na sociedade atual e portanto, no ensino das ciências (Arora, 2010). Neste sentido, as 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) têm assumido um papel primordial nas 
práticas educativas. 

Não devemos temer esta fase de mudança, uma vez que também aquando do 
aparecimento do livro impresso, surgiu o receio da diminuição da “capacidade meditativa” 
do ser humano. De forma equivalente, suspeitou-se que com a era digital o homem fosse 
bombardeado com excesso de informação, tal como refere Carr (2012): 

“O desenvolvimento de uma mente equilibrada exige tanto a capacidade para 
encontrar e rapidamente analisar uma vasta gama de informação, como a 
capacidade para reflexão ilimitada. É necessário que exista tempo para uma 
eficiente recolha de dados e tempo para contemplação ineficiente, tempo para 
operar a máquina e tempo para sentar ociosamente no jardim”.  

O grande potencial das TIC em contexto de sala de aula traduz-se na possibilidade 
de promover uma mudança conceptual significativa nos alunos. Segundo Lokken (2003), 
as novas tecnologias, as atividades e os docentes devem ser vistos em conjunto, uma vez 
que as TIC constituem ferramentas a auxiliar as práticas letivas. O grande avanço e o fácil 
acesso às TIC tem tido um grande impacto nas nossas sociedades, nomeadamente na 
educação das crianças e jovens. A gradual inclusão do computador na maior parte das 
salas de aula das escolas portuguesas, tem conduzido a inúmeras reflexões, por 
exemplo: qual deverá ser o papel do professor na promoção do processo de ensino e 
aprendizagem, conducente à “construção” de alunos literados cientificamente? 

Segundo Martinho et al. (2009), no âmbito de um estudo realizado em Portugal, 
sobre o impacto das TIC, concluiu-se que a sua implementação contribuiu para o maior 
motivação por parte dos alunos nas atividades letivas. Estes mostraram-se mais 
empenhados, tendo-se refletido essas mudanças em termos de melhorias nos resultados 
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da avaliação das suas aprendizagens. A utilização das TIC capacitou os discentes de 
maior destreza no manuseamento de ferramentas informáticas. 

Apesar do que foi anteriormente exposto, não devemos ser radicalmente 
fundamentalistas e tendo em conta a visão de Brás (2003), a utilização das TIC por parte 
dos professores de Física e Química deverá ser repensada. Não se deverá encarar as 
TIC como a ferramenta educativa que dá resposta aos problemas de ensino e 
aprendizagem, nomeadamente os associados à Física, mas antes deverá tomar-se a 
postura de rentabilizar ao máximo as TIC, como fonte de inovação pedagógica. Por 
exemplo, um computador jamais poderá substituir um professor, mas sim auxiliar todos os 
que ambicionam alcançar o conhecimento. 

Em virtude da maioria dos recursos digitais que se encontram alojados online não 
serem autossuficientes, fica ainda mais claro que o computador não irá substituir o 
trabalho do docente e portanto neste contexto, o professor deverá proceder à construção 
de roteiros de exploração. Esta estratégia fornece aos alunos indicações para que o 
caminho a percorrer, embora construído de forma o mais autónoma possível, gere 
aprendizagens efetivas (Paiva, 2012). 

Neste contexto, com a realização deste estudo é nosso objetivo apresentar 
mecanismos eficazes para o ensino da Física conducentes à mudança conceptual na 
abordagem à eletricidade. Pretendemos ainda realçar a importância do papel do professor 
nas práticas letivas. 

METODOLOGIA 
Como instrumentos de avaliação usou-se: (i) Ficha de Caracterização; (ii) Teste 

Diagnóstico; (iii) Pré-Teste de conhecimentos; (iv) Pós-Teste de conhecimentos; (v) 
Inquérito; (vi) Entrevistas. 

O quadro I resume os instrumentos aplicados em cada grupo de estudo (GE e 
GC), nos anos lectivos correspondentes. 

Os dados recolhidos com a aplicação dos diversos instrumentos de avaliação estão 
ainda a ser alvo de análises quantitativa e qualitativa, de forma a verificar as hipóteses do 
trabalho. 

A aplicação do método experimental consistiu em submeter um grupo de sujeitos à 
influência de determinadas variáveis, em condições controladas e conhecidas pelos 
investigadores, de forma a inferir quais os resultados que produz nos sujeitos (Gil, 1994). 

�27



Quadro I. Instrumentos de avaliação aplicados 

!  

Esquematicamente, e utilizando a nomenclatura de Campbell e Stanley (1966), um 
plano experimental puro pode ser representado da seguinte forma: 

!  
O estímulo X (neste caso, a formação dos professores na aprendizagem dos 

alunos - 2013/2014 e aplicação de uma metodologia interativa - 2014/2015) foi aplicado a 
alunos ao grupo experimental (GE). As observações (O) foram realizadas em ambos os 
grupos de intervenção e correspondem neste estudo à classificação quantitativa obtidas 
no pré-teste (O1) e no pós-teste (O2), que foram aplicadas antes e após a lecionação da 
unidade didática de Eletricidade de 9.º ano, respetivamente. 

No presente estudo optou-se por enveredar num estudo quase-experimental, com 
desenho de uma amostra não aleatória. Foram selecionadas escolas de Portugal.  

Os dados recolhidos estão a ser sujeitos a um tratamento estatístico, assumindo a 
estrutura de tabelas e gráficos.  

Para avaliarmos o desempenho de cada grupo de intervenção, recorremos ao 
cálculo do ganho absoluto (Ga) e ao ganho relativo normalizado (Gr), definidos como 
(Mazur, 1997): 

onde Ni e Nf, traduzem, respetivamente, as notas obtidas no pré e pós-teste. 
O cálculo do Ganho relativo normalizado (Gr) permite conhecer a relação entre o 

ganho absoluto e o quanto a nota inicial se afasta da classificação máxima (100 %), tendo 
em conta a situação de partida do aluno ou conjunto de alunos. Este parâmetro dá-nos, 
assim, uma informação preciosa sobre o ganho de aprendizagem efetivo da amostra, 
independentemente dos conhecimentos iniciais. 
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RESULTADOS 
No teste diagnóstico aplicado no ano letivo 2013/2014, os resultados evidenciaram 

que os alunos possuíam a maioria das conceções prévias apontadas na literatura. Em 
geral, as conceções prévias estão fortemente enraizadas no pensamento dos alunos e 
uma das formas de promover a mudança conceptual é através do debate conceptual 
(Arons, 1997). Assim, este resultado confirma que estavam reunidas condições para o 
estudo de impacto de uma prática de ensino e aprendizagem interativa.  

Ao nível do conhecimento dos alunos no início do ano letivo, não se registaram 
diferenças significativas entre os vários grupos em cada de estudo. Tal significa que à 
partida, o grau de conhecimento dos alunos era o mesmo independentemente da escola e 
da localidade.  

Todavia, terminado o ano letivo e fazendo uma análise aos ganhos de 
aprendizagem, registam-se diferenças significativas entre os diversos grupos de estudo, 
nos dois anos letivos. A tabela 1 resume, por ano letivo, os grupos de intervenção e de 
controlo, a classificação média no pré e pós-teste de conhecimentos (Ni e Nf, 
respetivamente), o ganho absoluto médio (Ga) e o ganho relativo médio (Gr) (Hake, 1998), 
definidos pelas equações (1) e (2). 

Tabela 1. Resumo dos resultados obtidos em todos os grupos de estudo 

!  

Em cada ano letivo, os valores do ganho absoluto de aprendizagem Ga entre o 
grupo experimental e grupo de controlo são significativamente diferentes. Os alunos do 
GE apresentam sempre um Ga superior (mais do dobro) comparativamente aos do GC 
desse mesmo ano lectivo.  

No ano letivo de 2013/ 2014, obtiveram-se valores de Ga muito abaixo do 
esperado, embora consistentes para os dois grupos de estudo. As diferenças nos valores 
registadas nos grupos GE e GC mostram inequivocamente que os recursos interativos 
não produzem, por si só, valores significativos de aprendizagem. Conclui-se então que é 
necessária uma exploração bem orientada dos recursos interactivos para que eles 
tenham um impacto efectivo na aprendizagem dos estudantes. 

No ano letivo de 2014/2015, o GC teve um ganho percentual relativo próximo dos 
20%. Contudo, o GE apresenta ganhos relativos de aprendizagem mais elevados e 
próximos dos 40%. 

A diferença na aprendizagem dos grupos GE e GC é relevante e evidencia a 
influência de vários fatores conjugados: metodologia, recursos educativos e formação 
adequada na prática letiva. Estes resultados evidenciam, com toda a clareza, que a 
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aplicação do ensino interactivo por professores adequadamente preparados para esta 
prática letiva e a exploração de recursos usando estratégias interativas em detrimento da 
prática de ensino tradicional, é mais vantajosa para a aprendizagem dos alunos e pode ter 
reflexos consideráveis no aproveitamento escolar. 
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Resumo 
Neste trabalho apresenta-se uma proposta didática do ensino da Teoria da Relatividade Restrita, 
fundamentada na Psicologia da Aprendizagem, na História da Ciência e na investigação em 
Ensino da Física. Fez-se uma pesquisa e análise da literatura publicada em revistas científicas e 
em dissertações, em documentos e em livros, das dificuldades concetuais existentes nos alunos e 
nos professores e das propostas didáticas existentes. Elaboraram-se dois instrumentos 
investigativos, para a recolha de dados, de uma amostra de conveniência não aleatória. Um dos 
questionário foi aplicado num seminário de formação de professores, para verificar se as 
conceções no ensino da Teoria da Relatividade Restrita eram semelhantes às detetadas em 
outros estudos. O outro questionário também foi aplicado a professores, com o objetivo de avaliar 
o ensino da Teoria da Relatividade Restrita e a proposta didática elaborada sobre esse ensino.  

Palavras-Chave: Teoria da Relatividade Restrita; Ensino Secundário; conceções alternativas; 
ensino e aprendizagem de física.  

Abstract 
In this work we present a didactic proposal to teach the Theory of Special Relativity based on the 
Psychology of Learning, Science History, and research in Physics Education. We made a research 
and analysis of the literature published in scientific journals and dissertations, documents and 
books, conceptual difficulties of students and teachers and didactic proposals. We prepared two 
investigative tools for collecting data, non-random sample of convenience. One questionnaire was 
implemented in a teacher workshop for teachers, to identify if the different kinds of difficulties were 
similar to those detected in other studies. The other questionnaire was also applied to teachers, to 
assess Theory of Special Relativity education and elaborated didactic. 

Keywords: Theory of Special Relativity; Secondary Education; misconceptions; teaching and 
learning of physics.  

INTRODUÇÃO 
A decisão de escolher a Teoria da Relatividade Restrita (TRR) como tema deste 

trabalho baseou-se, em primeiro lugar, pelo interesse demonstrado pelos alunos ao longo 
de vários anos em que lecionamos este assunto, e que é uma das condições, segundo 
Ausubel, para a aprendizagem ser significativa (Ausubel, trans. 2003). Este interesse 
manifestado vai de encontro aos resultados de estudos realizados e existentes na 
literatura. 

A TRR, apresentada em 1905, por Einstein, colocou em causa a mecânica 
newtoniana e revolucionou o pensamento científico de tal forma que é considerada um 
marco histórico, assinalando o início de um novo espírito científico ao deformar conceitos 
primordiais que eram tidos como adquiridos para sempre (Bachelard, 2005). A importância 
e a riqueza deste tema permite discutir com os alunos o papel da comunidade científica 
na construção das teorias e mostrar que o conhecimento científico não é imutável e, sim, 
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uma construção humana que está sujeita a contestações e modificações (Köhnlein & 
Peduzzi, 2005). Por outro lado, o facto de a sua divulgação romper as barreiras da 
comunidade científica, tornando-se conhecida pela sociedade e influenciando uma grande 
parte das produções culturais do século XX, faz com que este tema contribua para a 
formação de um cidadão capaz de compreender as novas produções científicas, 
entendendo minimamente as informações que lhe chegam através dos meios de 
comunicação (Rodrigues, 2011). 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A TRR é uma teoria coerente e aparentemente simples, inicialmente pouco 

plausível devido à natureza não intuitiva dos seus postulados e das suas principais 
consequências (dilatação de intervalos de tempo e contração de distâncias) e ao 
compromisso com certas ideias, como a visão mecânica de mundo ou o movimento 
absoluto. Vários estudos ao longo dos anos revelam que existe uma resistência dos 
alunos a aceitarem os seus princípios, sugerindo que estes interpretam os conceitos mais 
com o pensamento espontâneo do que de acordo com os conceitos relativistas. No 
entanto, a maioria dos alunos acaba por conviver com este desajuste entre os resultados 
da teoria e os seus pré-conceitos (Villani & Arruda, 1998). 

As dificuldades não se prendem apenas com a aprendizagem da TRR, mas 
também com o seu ensino. As decisões didáticas e metodológicas escolhidas pelos 
professores na preparação das suas aulas são fundamentais para o ensino e a 
aprendizagem da TRR. Vários estudos revelam que os professores têm dificuldades de 
vária ordem, incluindo concetuais (Berenguer, 1997), sendo uma das razões a pouca, ou 
nenhuma, formação neste tema, e que as suas decisões metodológicas se baseiam no 
seguimento do livro de texto (Arriassecq, 2008; Arriassecq & Greca, 2004; Pérez & 
Solbes, 2003). 

Relativamente a Portugal, existem poucos estudos sobre a TRR. Uma pesquisa 
realizada por Valadares (J. Valadares, 1995), mostrou que os professores do ensino 
secundário, independentemente da sua experiência e da sua formação académica, 
também revelam a presença de ideias espontâneas relacionadas com os conceitos de 
espaço absoluto e movimento absoluto, que se misturam com as ideias relativistas, 
einsteinianas e galileanas, conduzindo a raciocínios híbridos. Um inquérito também 
realizado a professores, antes da entrada em vigor do atual programa de Física do 12.º 
ano e que inclui a TRR, concluiu que os professores: (a) estão mal preparados 
cientificamente para a lecionar, apesar de considerarem um assunto muito motivador e 
interessante; (b) reconhecem que se trata de um tema que tem uma forte contribuição 
para a literacia científica dos alunos, que acrescentaria algo à física estudada, tendo um 
forte interesse cultural, uma componente motivadora e que se enquadra numa perspetiva 
Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (A. M. Valadares, 2005). 
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Desde então, muito pouca investigação tem sido feita sobre este tema. 
Suspeitamos que os poucos professores, que ainda lecionam a disciplina de Física do 
12.º ano, o façam seguindo o manual escolar, como o verificado em outros países, e que 
as suas dificuldades não foram superadas. 
Pelo acima exposto, consideramos que faz sentido questionar: Que estrutura curricular e 
estratégia de ensino são adequadas para favorecer a aprendizagem significativa da TRR? 

Para operacionalizar esta questão investigativa, consideramos três sub-questões:  
- Quais são os materiais que os professores utilizam na preparação das aulas?  
- Quais são as principais dificuldades dos professores e dos alunos, identificadas pelos 
professores? 
- Quais são as conceções dos professores e dos alunos, identificadas pelos professores, 
sobre os aspetos essenciais da TRR? 

METODOLOGIA 
Neste trabalho elaboramos dois instrumentos investigativos para a recolha de 

dados de uma amostra de conveniência não aleatória, de forma a responder às nossas 
questões de investigação.  

Realizamos uma pesquisa e análise da literatura publicada em revistas científicas e 
em dissertações, em documentos e em livros, das dificuldades concetuais existentes nos 
alunos e nos professores e das propostas didáticas. Com base neste estudo, elaboramos 
uma primeira proposta didática da TRR onde abordamos a experiência de Michelson–
Morley numa perspetiva histórica e experimental, a simultaneidade de acontecimentos, a 
dilatação do tempo e a contração do espaço. O desenho desta proposta didática procura 
estar de acordo com a perspetiva construtivista da aprendizagem em que o aprendiz 
constrói o seu próprio conhecimento, integrando-o no que já possui.  

Elaboramos um questionário para avaliar o ensino da TRR e a proposta didática 
sobre esse ensino (em formato digital, PDF interativo). O exemplo de uma página desse 
questionário está representado na Figura 1, que mostra como o inquirido pode responder 
ao questionário e simultaneamente navegar pelos diversos materiais didáticos produzidos.  
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Figura 1. Questionário para avaliar o ensino da TRR e a proposta didática sobre esse 
ensino 

Elaboramos outro questionário que foi aplicado num seminário de formação de 
professores, para verificar se as conceções no ensino da TRR eram semelhantes às 
detetadas em outros estudos. A Figura 2 mostra uma das questões.  

Figura 2. Questionário para avaliar as conceções da TRR

!  
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RESULTADOS ESPERADOS 
Esperamos com o nosso trabalho contribuir para uma melhor compreensão dos 

processos de ensino e aprendizagem da TRR, obter uma metodologia validada com 
materiais para os professores fundamentados nessa metodologia e consciencializar os 
autores de currículos de que é possível ensinar tópicos complexos e avançados ao nível 
não superior. 
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O USO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS COMO RECURSO DIDÁTICO 
ALTERNATIVO NO ENSINO DE QUÍMICA ANALÍTICA PARA 

ENGENHARIA QUÍMICA 

Valeska Soares Aguiar 
Universidade Estadual de Campinas 

Resumo  
Recursos didáticos alternativos são especialmente pensados e desenvolvidos no campo das aulas 
práticas, geralmente elaboradas com base na experimentação, dentro da área do ensino de 
Ciências. A utilização de artigos científicos como recurso didático alternativo é uma proposta 
pedagógica que compreende diferentes objetivos, como a aprendizagem de conteúdos 
específicos e o aperfeiçoamento de linguagem oral e escrita. Esta pesquisa pretende desenvolver 
uma forma de aplicar um recurso didático alternativo – os artigos científicos – para o ensino de 
Química Analítica em um curso de Engenharia Química. O objetivo é investigar como e por quê o 
uso de artigos científicos pode contribuir para uma aprendizagem significativamente efetiva de 
Química Analítica, ou seja, investigar a eficiência do processo de aprendizagem dos alunos 
envolvidos no projeto. Espera-se, assim, que os alunos adquiram competências e habilidades no 
que diz respeito ao desenvolvimento da capacidade de leitura e interpretação de textos, bem 
como da comunicação oral e escrita. Também se espera que o processo de aprendizagem seja 
significativo para os alunos envolvidos na atividade prática com artigos científicos, de forma que o 
conteúdo de instrumentação analítica – assunto abordado nos artigos selecionados – possa ser 
apreendido de forma satisfatória. Tal logro, ademais, deve mostrar a possibilidade de se trabalhar 
com atividades didáticas práticas diferentes dos tradicionais experimentos de laboratório, de modo 
a complementar o rol de recursos didáticos para o ensino superior. 

Palavras–Chave: recurso didático alternativo, artigos científicos, Química Analítica. 

Abstract  
Alternative teaching resources are primarily developed within practical classes, usually based on 
hands-on activities of the Science education field. The use of scientific articles as an alternative 
teaching tool is a pedagogical proposal with different purposes, such as teaching a specific content 
or improving oral and written languages. This research aims to develop a form of implementing an 
alternative teaching tool – using scientific articles – for Analytical Chemistry classes of a Chemical 
Engineering graduate course. The main goal is to study how and why scientific articles might be 
useful to the effective learning of Analytical Chemistry. Thus, the work’s expectations are the 
improvement of students’ skills regarding reading and interpreting texts, as well as writing and oral 
communication. In addition, a more effective process of learning is expected, so that the students 
could internalize the analytical instrumentation content – the main subject of the articles selected 
for the research – in a satisfactory way. Such achievement might demonstrate that teaching 
practices different from the traditional experiments in the laboratory complement the list of possible 
educational resources in a graduate course. 

Keywords: alternative didactic resources, scientific articles, Analytical Chemistry. 
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INTRODUÇÃO  
Não há como discordar da importância das aulas experimentais para o ensino de 

Química, seja para visualizar de forma mais clara a teoria da sala de aula, seja para 
desenvolver o espírito investigativo e criativo no aluno. Contudo, mais importante que os 
experimentos de laboratório, é o desenvolvimento de atividades didáticas práticas, não 
necessariamente “experimentais”, como afirmam Massi, Santos, Ferreira e Queiroz 
(2009). E, nesse contexto, encontra-se o uso de artigos científicos. Para esses autores, o 
contato com artigos científicos é muito importante durante o período da graduação, para 
que os alunos possam aprender, de forma mais efetiva, a maneira pela qual o 
conhecimento científico é construído e produzido. No Brasil, o uso de artigos científicos 
em sala de aula é, ainda, pouco difundido, mas há estudos que procuram divulgar pelo 
país os benefícios de se trabalhar com a pesquisa científica por meio da leitura e da 
interpretação de artigos.  

A utilização de artigos científicos pode ser considerada uma proposta pedagógica 
com o intuito de se alcançar os mais diferentes objetivos, como o ensino e a 
aprendizagem de conteúdos específicos e o aperfeiçoamento das linguagens oral e 
escrita, uma vez que o trabalho com o artigo pode ser apresentado na forma de exposição 
oral, tornando o conhecimento acessível a todos os interlocutores, além de possibilitar o 
trabalho com enfoques distintos tais como a familiarização com a literatura científica e 
com as atividades desenvolvidas no meio científico, o contato com conteúdos específicos 
e o entendimento sobre o processo de construção da Ciência (Massi et al., 2009). 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
No ensino de Química Analítica, alguns autores relatam a utilização de artigos 

científicos (Roecker, 2007). A aplicação desse tipo de recurso didático aparece na área de 
análise quantitativa, com o objetivo central de familiarizar os alunos com a pesquisa 
científica e com a elaboração de artigos científicos, além de auxiliar no processo de 
aprendizagem do conteúdo abordado no documento consultado. 

No presente projeto, a utilização dos textos científicos permitirá o (re)conhecimento 
da aplicação de técnicas instrumentais de análise por meio de um estudo contextualizado, 
ou seja, por meio de problemas indutriais e ambientais que são discutidos e investigados 
nos artigos científicos. 

As atividades desenvolvidas utilizando o recurso didático alternativo, com base na 
leitura e na interpretação de artigos científicos, deverão cuidar para a formação de um 
aluno ativo, crítico e reflexivo, já que ele será o agente e o participante ativo em seu 
próprio processo de aprendizagem.  

Dentro deste contexto, é imprescindível destacar a função também exercida pelo 
uso dos textos científicos no campo da alfabetização científica (Chassot, 2011). Nesse 
trabalho, os alunos terão acesso a artigos científicos, em uma abordagem envolvendo 
Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), em que as atividades desenvolvidas 
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com os textos científicos por esses alunos contribuirão sobremaneira para a formação de 
um aluno cidadão e crítico, que apresente subsídios para tomar decisões em prol do bem-
estar da sociedade em que vive.  

A avaliação do processo de aprendizagem, bem como do caminho para o alcance 
da alfabetização científica, acontecerá por meio da análise das produções textuais 
discentes, segundo o referencial teórico da Análise de Discurso segundo Pêcheux 
(Orlandi, 2002). Todas as produções textuais serão analisadas de forma a identificar 
características de paráfrase e/ou de polissemia, que permitirão classificar os textos 
discentes de acordo com o tipo de discurso e, também, com a autoria da produção. Com 
essas classificações, o evento interpretativo poderá ser percebido e, consequentemente, 
a produção de conhecimento científico estará associada, denotando a efetivação da 
aprendizagem. 

METODOLOGIA 
As aulas práticas de Química Analítica consistem no ambiente para aplicação da 

atividade de leitura e interpretação dos textos científicos. Na primeira metade do semestre 
(Módulo 1), composta por cinco aulas, pretende-se aplicar atividades experimentais. No 
Módulo 2, serão realizadas atividades práticas por meio do uso de artigos científicos. Para 
a realização destas atividades, os alunos serão divididos em duplas, sendo que cada uma 
delas receberá um artigo científico, em língua portuguesa, selecionado previamente pela 
professora-pesquisadora, retirado da revista científica Química Nova. Os artigos devem 
tratar da aplicação de métodos instrumentais de Química Analítica, dentre os quais 
apareçam análises envolvendo instrumentação de interesse para o futuro profissional da 
engenharia química, como espectrometria de raios-X e métodos espectrofotométricos. Ao 
final da leitura do artigo fornecido (primeira aula), cada dupla de alunos deverá formular 
três questões relacionadas ao artigo, sendo que a qualidade dessas questões será 
utilizada como critério de avaliação na atividade.  

Na segunda aula, haverá a troca dos artigos entre as diferentes duplas, e para o 
novo artigo, cada dupla deverá ler o referente texto e responder às questões associadas 
ao mesmo e que foram elaboradas na atividade anterior. Ao final dessa segunda aula, 
será aplicado um “teste surpresa” sobre o artigo lido na semana anterior, sendo esse teste 
constituído de uma das questões que o aluno formulou na semana anterior. Para tal o 
aluno contará, apenas, com o artigo consultado na atividade 1. 

Na terceira aula prática, a atividade 1 se repetirá, só que agora com um artigo 
diferente dos vistos nas atividades 1 e 2. Na quarta aula, a atividade 2 se repete, com a 
diferença de que, ao final dessa quarta aula, o “teste surpresa” será feito sem o auxílio do 
artigo em mãos, para verificar a diferença na aprendizagem relativa à análise 
desenvolvida pelos alunos referente ao artigo.  
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Na quinta aula prática da disciplina, os alunos deverão redigir um texto versando 
sobre os artigos de maior e menor dificuldade, expondo suas razões que os levaram a tal 
escolha.  

Durante todo o semestre, ao final de cada aula prática nos dois módulos, os alunos 
deverão relatar, em um diário de campo, o que foi apreendido em termos de conteúdo e 
conhecimento geral em cada aula, seja experimental ou com o uso de artigos científicos. 
De forma similar, haverá os registros sobre o desenvolvimento das atividades e o 
desempenho discente em um diário docente. 

No final da disciplina, será aplicado um questionário para comparação das 
atividades práticas realizadas nos dois módulos e, também, para avaliação do processo 
de aprendizagem dos alunos.  

RESULTADOS ESPERADOS 
Após trabalharem com os artigos científicos, espera-se que os alunos finalizem a 

disciplina com uma ideia concreta sobre a forma como o conhecimento científico é 
produzido e construído. O uso de artigos científicos também deverá servir como agente 
ativo na explicação e na compreensão das formas de aplicação dos métodos de análise 
mais conhecidos e amplamente difundidos na Química Analítica, principalmente aqueles 
voltados para a área da Engenharia Química.  

O questionário, ao final da disciplina, apresenta uma importância fundamental na 
elucidação da perspectiva discente acerca das atividades práticas propostas e de sua 
influência sobre a aprendizagem.  

Além de benefícios para o processo de aprendizagem discente, espera-se que 
esse estudo traga contribuições para o ensino de ciências, pois desenvolve um recurso 
didático alternativo e complementar que poderá ser usado em atividades didáticas 
práticas por diversos professores, principalmente aqueles que atuam no ensino superior, 
buscando o aprimoramento deste e, também, o alcance da alfabetização científica de 
alunos que já se encontram no período da graduação. 
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O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INVESTIGATIVAS COM 
RECURSO À WEB 2.0 PROMOTORAS DE UMA CIDADANIA ATIVA NO 

ÂMBITO DA INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO RESPONSÁVEIS 

Carla Manuela de Pacífico Dias 
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

Resumo 
A educação por pesquisa (Inquiry-Based Science Education) pretende envolver os alunos em 
atividades de natureza investigativa sobre problemas socialmente relevantes de forma a 
desenvolverem competências de identificação de problemas, de planeamento e realização de 
investigações, de recolha e análise de dados e de resolução de problemas. Estas competências, 
associadas ao conhecimento da natureza do empreendimento científico e das suas interações 
com a tecnologia, a sociedade e o ambiente, revelam-se decisivas à construção de uma literacia 
científica indispensável ao exercício de uma cidadania ativa, fundamentada e crítica no âmbito da 
investigação e inovação responsáveis em áreas científicas, sociais e tecnológicas controversas. 
Neste contexto enunciou-se o seguinte problema de estudo: Qual o impacte de atividades IBSE 
integrando ferramentas da Web 2.0 no desenvolvimento de conhecimentos e competências 
necessários ao exercício de uma cidadania ativa, fundamentada e crítica no âmbito da 
investigação e inovação responsáveis em áreas científicas de ponta? 
Neste estudo opta-se pela metodologia Design-Based Research. Através deste processo 
investigativo baseado em desenvolvimento pretende-se obter diferentes tipos de produtos, 
nomeadamente, estratégias didáticas destinadas à educação em ciências e novo conhecimento 
relativo à conceção e à realização destas estratégias em contexto educativo. 

Palavras–Chave: Educação em ciências, IBSE, investigação e inovação responsáveis, Web 2.0. 

Abstract 
The Inquiry-Based Science Education intends to engage the students in investigative activities 
about socially relevant problems in such a way that provides the development of competences 
such as: problems` identification, investigations` planning and implementation, data gathering and 
analysis, and problems solving. These competences, together with the knowledge of the scientific 
enterprise and its inter actions with technology, the society and the environment, seem to be 
decisive in the construction of a scientific literacy indispensable for an active, reasoned and critical 
citizenship in the scope of responsible investigation and innovation about socio-scientific 
controversies. In this context the following problem was enunciated: What is the impact of IBSE 
activities integrating Web 2.0 tools in the development of knowledge and skills necessary for the 
exercise of active, reasoned and critical citizenship in the context of responsible research and 
innovation in the new areas of science? 
In this study, Design-Based Research approach is used. Through this investigative process based 
in design is intended to obtain different kinds of products, namely science education strategies and 
new knowledge the conception and implementation of these strategies in science classes. 

Keywords: Science education, IBSE, responsible investigation and innovation, Web 2.0. 

INTRODUÇÃO 
Na última década tem-se assistido a um maior apelo para uma educação científica 

e tecnológica mais politizada, através da qual os alunos devem não só reconhecer 
questões ambientais e sociocientíficas complexas, muitas vezes polémicas, e formularem 
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a sua própria posição, a respeito dessas mesmas questões, mas também prepararem e 
participarem em ações sociopolíticas. Devem formular opiniões críticas sobre como as 
prioridades da investigação são determinadas, como é feito o acesso à ciência, como a 
ciência pode e deve ser conduzida, a forma como os conhecimentos científicos e 
tecnológicos são implementados, como a leitura ou interpretação de dada situação ou 
problema são considerados na política, e como a ação realizada a nível individual, grupo 
e/ou a nível da comunidade, pode influenciar políticas e práticas sociais (Alsop e Bencze, 
2012; Hodson, 2014; Reis, 2014). 

A educação por pesquisa Inquiry-Based Science Education (IBSE) envolve os 
alunos em atividades de natureza investigativa sobre problemas socialmente relevantes 
de forma a desenvolverem competências de identificação de problemas, de planeamento 
e realização de investigações, de recolha e análise de dados e de resolução de 
problemas.  

Compete, então, ao professor conceber situações de aprendizagem que envolvam 
os alunos em atividades investigativas que capacitem os alunos como construtores 
críticos de conhecimento (e não simples consumidores) e como parceiros responsáveis 
em processos de investigação e inovação. É necessário que alunos e professores se 
tornem conscientes da necessidade de cooperação entre investigação científica e 
sociedade em prol de uma investigação e inovação que sejam, de facto, responsáveis 
(Projeto IRRESISTIBLE, 2014). 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O ensino das ciências numa perspetiva IBSE 

Através de um ensino baseado em atividades investigativas são proporcionados 
aos alunos ambientes que fomentam a reflexão e o pensamento lógico e crítico sobre 
factos ou evidências, conduzindo à apropriação dos conceitos e fenómenos científicos e a 
um melhor entendimento do mundo (Bybee, 2000). Este tipo de atividades, de acordo com 
os princípios epistemológicos do construtivismo, estimula a autonomia e a criatividade do 
aluno, deixando este de ter um papel passivo no processo de ensino e aprendizagem e 
assumindo o de principal agente responsável pela sua aprendizagem (Rocard, 2007). 

Stefanova e Nikolova (2012) enumeraram as seguintes caraterísticas da 
metodologia IBSE: (a) o processo de aprendizagem é impulsionado pelo interesse dos 
alunos; (b) o aluno é confrontado com um desafio, que o motiva a participar ativamente no 
processo de aprendizagem; (c) o aluno trabalha em equipa num projeto, cujos objetivos 
os próprios alunos formularam; (d) o professor orienta os alunos para o objetivo final, 
interligando as metas pedagógicas, relativas aos conteúdos de aprendizagem, com a 
construção de competências pelo aluno, que poderão ser reforçadas pelo uso das TIC. 

As atividades investigativas, numa perspetiva IBSE, surgem associadas ao modelo 
de aprendizagem dos 5E, constituído por cinco fases: (i) engage (envolver), (ii) explore 
(explorar), (iii) explain (explicar), (iv) extend (ampliar) e (v) evaluate (avaliar) (Bybee et al., 
2006). Outros modelos adaptados a partir do modelo dos 5E de Roger Bybee surgiram, 
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aos quais se acrescentaram E, como por exemplo o modelo dos 6E e dos 7E. A 
metodologia de ensino IBSE dos 7E, por exemplo, proposta pelo curso de formação em 
Portugal, no âmbito do Projeto IRRESISTIBLE (2014) resulta da ampliação do modelo dos 
5E ao qual se acrescentou o (i) Exchange e o (ii) Empowerment, em que se pretende que 
os alunos partilhem com a comunidade os resultados das suas investigações, 
comuniquem o novo conhecimento construído, o que pressupõe o planeamento e 
conceção de uma exposição interativa dos produtos da investigação desenvolvida de 
forma a consciencializar e sensibilizar a comunidade. 

As TIC e o ensino das Ciências: Ferramentas da Web 2.0 
As aplicações da Web 2.0, baseadas em ferramentas interativas e fáceis de utilizar 

pedagogicamente, tanto pelos alunos como pelos professores, podem simplificar e 
estimular o processo de interação e as aprendizagens.  

As ferramentas da Web 2.0 proporcionam vantagens essenciais à educação em 
ciências uma vez que, promovem a comunicação, o trabalho colaborativo, partilha e troca 
de experiências, facilidade no trabalho de investigação científica, acesso rápido a 
informação, contribui para o aumento da literacia científica e espírito de equipa, 
desenvolve o espírito crítico e a criatividade (Solomon & Schrum, 2007).  

Investigação e inovação responsáveis (IIR) 

Desde 2010, o principal objetivo do plano de ação Science in Society é desenvolver 
uma estratégia que responda às inspirações e ambições dos cidadãos: um quadro de 
investigação e inovação responsáveis (IIR) (Comissão Europeia, 2012). IIR implica que os 
atores sociais trabalhem em conjunto durante todo o processo de investigação e 
inovação, a fim de melhor se alinhar o processo e os seus resultados, com os valores, 
necessidades e expectativas da sociedade. São seis os pontos-chave que permitem 
desenvolver harmoniosamente modelos para a investigação e inovação responsáveis 
(Comissão Europeia, 2012): (1) envolver todos os atores sociais; (2) promover a 
igualdade de género; (3) educar em ciência com vista à melhoria do processo atual de 
educação; (4) estimular o acesso livre às publicações científicas e dados da investigação 
de financiamento público; (5) fomentar a ética como uma forma de garantir uma maior 
relevância para a sociedade e aceitabilidade dos resultados da investigação e inovação; 
(6) responsabilizar a governação, os políticos têm a responsabilidade para impedir 
desenvolvimentos nocivos ou antiéticos em investigação e inovação. 

METODOLOGIA 
De forma a operacionalizar este estudo, opta-se pela metodologia Design Based 

Research (DBR). Trata-se de uma metodologia de cariz qualitativo e quantitativo com 
implicações no desenvolvimento de novas teorias de ensino e aprendizagem (Dede, 
2005). Pressupõe a colaboração entre professores, alunos e investigadores de modo a 
possibilitar a implementação de propostas didáticas, fundamentadas teoricamente, e a 
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reflexão sobre as consequências dessas propostas a nível da motivação dos alunos para 
a aprendizagem, a aprendizagem das ciências e o estudo das dificuldades que os 
professores enfrentam quando pretendem pôr em ação estratégias de ensino inovadoras, 
assim como as aprendizagens que realizam quando estão envolvidos em processos de 
investigação na prática (Oliveira et al., 2009). 

O estudo compreenderá dois ciclos de implementação, análise e avaliação dos 
módulos, representado na figura 1. 

Figura 1. Ciclo do estudo

!  

RESULTADOS ESPERADOS 
Pretende-se com este estudo, através do envolvimento dos alunos em atividades 

de natureza investigativa, da discussão de ideias/opiniões, do estímulo do pensamento 
inquiridor e crítico, o desenvolvimento de conhecimentos e competências necessárias ao 
exercício de uma cidadania ativa fundamentada e crítica no âmbito da IIR em áreas 
científicas de ponta. 

Pretende-se também a identificação de potencialidades e dificuldades que alunos e 
professores experimentam durante a realização destas atividades, no que respeita à 
metodologia IBSE e à utilização de ferramentas da Web 2.0.  
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PROCESSOS CRIATIVOS EM DIFERENTES CONTEXTOS: DAS 
RELAÇÕES ENTRE MODELAGEM MATEMÁTICA E COGNIÇÃO 

Zulma Elizabete de Freitas Madruga; Maria Salett Biembengut 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, Brasil 

Resumo  
Nesta pesquisa em andamento faz-se análise comparativa entre os processos de criação de 
diversos profissionais e os processos cognitivos e de modelagem. Procedimentos metodológicos 
dividiram-se em duas: apreensão empírica e significação de dados. Apreensão, etnografia de 
lugares e pessoas - entrevistados. Dados estão sendo coletados por meio de observação in loco, 
documentos e entrevista por narrativa. Significação implica: organização, classificação e análise 
comparando os processos cognitivos e modelagem. A pesquisa dividida em: mapa de 
identificação, onde constam os objetivos da pesquisa, bem como justificativas e procedimentos 
metodológicos; mapa teórico, onde se fundamenta a pesquisa por meio de teorias e definições 
acerca de modelos mentais, modelagem e neurociências; mapa de campo, no qual se relata o 
trabalho realizado pelos diversos profissionais entrevistados; e mapa análise, onde estes dados 
serão estudados e os resultados serão explicitados. Espera-se encontrar caminhos para se utilizar 
como prática pedagógica a modelagem, e ainda, buscar-se-á formular considerações e 
recomendações acerca da Educação. 

Palavras–Chave: Modelagem, processos criativos, neurociências. 

Abstract 
In this ongoing research makes a comparative analysis between the processes of creating various 
professionals and cognitive processes and modeling. Methodological procedures were divided into 
two: empirical apprehension and data significance. Seizure, ethnography of places and people - 
interviewed. Data is being collected through on-site observation, documents and interview 
narrative. Meaning implies: organization, classification and analysis comparing cognitive and 
modeling processes. The research divided into: identification map, which contains the research 
objectives and justifications and methodological procedures; theoretical map, which is based on 
research through theories and definitions about mental models, modeling and neurosciences; map 
field, where it is reported the work done by many professionals interviewed; and map analysis, 
where this data will be studied and the results will be explained. It is expected to find ways to use it 
as a pedagogical practice modeling, and also will be sought-formulate considerations and 
recommendations on education. 

Keywords: Modeling, creative processes, neuroscience. 

INTRODUÇÃO  
Em acordo com Biembengut (2003), as pessoas nas diversas áreas de atuação 

recorrem a modelos para realizar alguma coisa, para criar ou recriar, algo. E de igual 
forma, as pessoas estão inseridas em um contexto e trazem consigo valores culturais, 
costumes, objetivos, ideais orientam ou formam suas condutas e atitudes. Portanto, seus 
modelos elaborados ou utilizados são providos de diversos elementos inseridos em seus 
contextos. 
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Toda ação está inserida em um contexto sócio-cultural, influenciando-o, ao mesmo 
tempo em que sofre sua influência. Mas então como são expressas as fases nas criações 
de diversos profissionais? E como as atividades de criação das pessoas em seu contexto 
cultural podem valer como orientação à Educação Básica? 

Com o intuito de enfatizar a valorização da cultura, objetiva-se conhecer os 
processos cognitivos de pessoas que criam nas diversas áreas, e aprimorar os 
procedimentos metodológicos de ensino e aprendizagem da Educação Básica, e, assim, 
instigar o interesse dos estudantes a aprender a pesquisar por meio da Modelagem.  

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
De acordo com Biembengut (2008), pode-se supor que uma pessoa capta ou 

percebe estímulo por meio de seus órgãos do sentido. Sua mente busca verificar se já 
dispõe desse conhecimento, relacionando com o existente e fazendo emergir imagem, 
significado, modelo. De igual forma, se deparar-se com algo que desconhece e não 
encontra significado ou modelo ao ser comparado, sua mente busca entender e explicar 
formando novo modelo ou descartando-o quando não há interesse ou necessidade.  

As representações internas, ou modelos mentais, são modos de representar o 
mundo externo. As pessoas não captam o mundo exterior diretamente, elas constroem 
representações mentais deste, conforme Johnson-Laird (1983). Tais representações são 
criadas na mente com o intuito de codificar características, propriedades, imagens e 
sensações de um objeto ou evento que são expressas de forma simbólica, externamente. 

O conhecimento do mundo é adquirido por este sistema cognitivo. Conhecimentos 
que podem ser representados em um contínuo conhecer e representar. Vários 
pesquisadores dividem o processo cognitivo em três estágios. George (1973) considera 
que no primeiro estágio, ocorre uma “produção divergente (ou indução), cognição e 
valoração”; no segundo estágio, da compreensão, ocorrem “os produtos do pensamento: 
unidades, classes, relações” e no terceiro estágio, da representação, ocorre tipos de 
conteúdo: “figurativo, simbólico e semântico”. Biembengut (2003) denomina e define estes 
três estágios em: percepção e apreensão; compreensão e explicitação; e significação e 
expressão.  

PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 
A pesquisa, abordagem qualitativa, faz uso de padrões do pensamento e 

comportamento humanos manifestos em suas rotinas, bem como, fatos e/ou eventos 
menos previsíveis ou manifestados particularmente em determinado contexto interativo 
entre as pessoas ou grupos.   

Utiliza-se como princípio metodológico o mapeamento, que consiste, conforme 
Biembengut (2008), em quatro etapas: mapa de identificação e reconhecimento, onde é 
feito o planejamento da pesquisa; mapa teórico, que consiste na conceituação e definição 
do tema; mapa de campo, que consiste no levantamento, organização e classificação dos 
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dados da pesquisa; e mapa de análise, interpretação, avaliação e representação, ou seja, 
mapa de resultados.  

A fonte desta pesquisa são pessoas que atuam com criação em diferentes ramos. 
Para tanto, utilizou-se de todas as formas de obtenção de dados e registros (observações 
e entrevistas, além de gravações de áudio e vídeo e diário de campo).  

Na análise serão estabelecidas categorias e subcategorias, ainda se procurará 
estabelecer de o que se intenciona observar; será elaborado instrumento – diário de 
campo, utilizado para fazer anotações do que será observado, com o intuito de não deixar 
de captar dados relevantes; serão planejadas datas, tempo e lugares para as 
observações.  

RESULTADOS ESPERADOS 
Para elaborar um modelo é necessário criatividade e intuição. Por este motivo, e 

com o intuito de sistematizar o processo de modelagem, Biembengut (2003) propõe 
procedimentos que podem ser agrupados em três etapas, subdivididas em seis 
subetapas, a saber: 

- Percepção e Apreensão: primeira fonte de conhecimento para que se possa 
fazer descrição do meio, decodificação, apreensão do que se dispõe e tomar 
conhecimento do que deve ser feito. 

- Compreensão e Explicitação: elo entre a percepção e significação. 
Compreender é expressar, mesmo que intuitivamente uma sensação. As informações e os 
estímulos são percebidos e podem ser compreendidos pela mente, que procura explicar 
ou explicitar, delineando fragmentos de símbolos ou até mesmo símbolos. 

- Significação e Expressão: implica em resolver ou aplicar o modelo, interpretar a 
solução e verificar se atende às necessidades que o geraram, procurando, assim, 
descrever e deduzir ou verificar outros fenômenos a partir deste modelo. A partir dos 
resultados verificados e deduzidos da aplicação, efetua-se uma avaliação e validação do 
modelo. 

Destes referenciais, e continuando pesquisa: “A criação de alegorias de carnaval: 
das relações entre modelagem matemática, etnomatemática e cognição”, Madruga 
(2012), supõe-se que profissionais que criam algo, utilizam-se dos processos cognitivos 
presentes na modelagem: percepção e apreensão; compreensão e explicitação; 
significação e expressão.  

Espera-se que a pesquisa permita subsidiar a Educação Básica no que diz respeito 
ao estímulo e aprimoramento do senso criativo dos estuantes, em qualquer etapa escolar, 
para que possam contribuir para o bem comum do país e do planeta. 
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MATERIAIS CURRICULARES PARA O ENSINO DAS GEOCIÊNCIAS EM 
CONTEXTO LOCAL EM MOÇAMBIQUE: UMA INVESTIGAÇÃO-AÇÃO  

Elisabete Peixoto; Jorge Bonito; António Batel 
Universidade de Aveiro; Universidade de Évora; Universidade de Aveiro  

Resumo 
As Geociências desempenham um papel fundamental na vida dos cidadãos, salientando-se, por 
exemplo, a prevenção de riscos geológicos e a preservação dos recursos geológicos. No entanto, 
grande parte da população desconhece o que fazem os geólogos e qual a sua importância na 
resolução de alguns dos problemas mais importantes do quotidiano. O projeto aqui apresentado 
tem como principal objetivo desenvolver o ensino e a aprendizagem das Geociências, em contexto 
local, tendo por base materiais curriculares multimédia elaborados sobre temáticas específicas em 
articulação com outras áreas disciplinares. Para o efeito, optou-se por um desenho metodológico 
de investigação-ação. Numa primeira fase, foram identificadas as áreas de atuação (recursos 
geológicos, erosão, alterações climáticas, riscos geológicos) e construídos materiais curriculares 
multimédia, validados com professores moçambicanos das províncias de Maputo e Niassa. 
Segue-se a formação de professores locais, em contexto de trabalho e procede-se à aplicação 
dos materiais a alunos na disciplina de Biologia da 8.ª classe na componente “currículo local”. Por 
fim, realiza-se a avaliação do impacto da aplicação dos materiais curriculares no grau de 
satisfação dos professores e nas aprendizagens dos alunos, procurando-se a sua validação. 

Palavras–Chave: Educação em Geociências, currículo, Moçambique, materiais curriculares 
multimédia. 

Abstract  
Geosciences play a key role in citizen’s lives, emphasizing, for example, prevention of geological 
risks and the preservation of geological resources. However, much of the population does not 
know what geologists do and what its importance is to solve some of the most important today’s 
problems. The present project aims to develop the teaching and learning of Geosciences, in the 
local context, based on multimedia curriculum materials produced on specific themes in 
conjunction with other subjects. To this end, we opted for a methodological approach of research-
action. Initially, the work areas were identified (geological resources, erosion, climate change, 
geological risks) and built multimedia curriculum materials, validated with Mozambican teachers of 
Maputo and Niassa. It is followed by the training of local teachers, in the workplace, and the 
application of the materials to students in the 8th grade biology courses within the "local 
curriculum". Finally, it’s evaluated the impact of the application of curriculum materials in the 
degree of satisfaction of teachers and students' learning, seeking to validate it. 

Keywords: Geosciences education, curriculum, Mozambique, multimedia curriculum materials. 

INTRODUÇÃO 
O Plano Tecnológico da Educação (PTE) de Moçambique defende que a 

integração das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) e a modernização do 
sistema educativo potenciará a transformação, a competitividade económica e o 
desenvolvimento do país, “contribuindo para a concretização dos objetivos do milénio e a 
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redução da pobreza” (MinEd, 2011, p. 5). O PTE conduzirá ao aumento da infoinclusão, à 
promoção do ensino primário completo e à redução da taxa de analfabetismo e das 
desigualdades sociais e de género. A introdução das TIC no sistema educativo 
moçambicano, apesar de ainda estar numa fase inicial, conduzirá a uma evolução dos 
modelos de ensino existentes, contribuindo para a melhoria do ensino e da aprendizagem, 
a evolução do papel desempenhado pelo professor, o desenvolvimento dos curricula 
académicos, a aprendizagem centrada no aluno e a redução dos constrangimentos 
associados à falta de professores qualificados (António & Coutinho, 2012; MinEd, 2011).  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Os projetos dedicados às Geociências têm demonstrado (Mansur, 2009; Riggs, 

2005) que é possível promover ações de sucesso nesta área, desde que sejam 
articuladas com o sistema educativo e a comunidade local. O sistema educativo é um 
meio privilegiado para estes projetos, uma vez que alunos e professores estão recetivos à 
aprendizagem.  

Para o desenvolvimento deste trabalho foram selecionados os temas recursos 
geológicos, erosão, alterações climáticas e riscos geológicos, tendo por base a sua 
relevância local. 

Moçambique possui vários locais que devem ser conservados, devido à sua 
importância científica, pedagógica e turística, e que apresentam uma elevada diversidade 
litológica, de minerais, de fósseis e de recursos geológicos, muitos destes com 
importância económica (Cumbe, 2007).  

A erosão ocorre por todo o território, devendo-se a causas naturais e antrópicas. 
Nas cidades, a densidade populacional faz com que cada vez mais seja difícil a infiltração 
da água, provocando um aumento da escorrência superficial. Fora das cidades, a erosão 
está relacionada essencialmente com a desflorestação (Cumbe, 2007). 

Os estudos que têm incorporado o tema das alterações climáticas no sistema 
educativo demonstram que o interesse e o nível de conhecimento científico dos alunos 
aumentam consideravelmente, e que os professores amplificam os seus níveis de 
conhecimento e a motivação para lecionar este assunto. Sendo este um tema em que 
existe controvérsia científica, a discussão pode ser utilizada como uma estratégia didática 
(Dupigny-Giroux, Toolin, Hogan & Fortney, 2012; Wise, 2010). 

No que respeita aos riscos geológicos, destacam-se as inundações que, devido à 
localização do país, às suas características geomorfológicas e à gestão hidrológica, 
fazem com que este seja afetado por cheias (Cumbe, 2007). 

O maior desafio para a literacia em Geociências é a preparação dos professores, 
uma vez que a sua maioria não teve formação nesta área. O professor precisa de 
oportunidades para obter o conhecimento científico e pedagógico que lhe permita alterar 
as práticas letivas, sendo para tal necessários materiais ligados aos interesses locais, aos 
curricula e aos padrões nacionais (Dupigny-Giroux et al., 2012).  
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METODOLOGIA 
O principal objetivo deste trabalho é investigar os efeitos de materiais curriculares 

multimédia de Geociências sobre o ensino e a aprendizagem desta área, elaborados de 
acordo com a realidade local. Neste sentido, parte-se da seguinte questão pivô: “Em que 
medida a aplicação de materiais curriculares, com o auxílio das TIC, contribui para o 
desenvolvimento do ensino e da aprendizagem das Geociências em Moçambique?” 

Este estudo é uma investigação-ação (I-A), pretendendo contribuir para a 
resolução de problemas num contexto particular e a renovação de práticas educativas. A 
I-A utiliza um processo cíclico, em que em ciclos posteriores são aperfeiçoados os 
métodos, os dados e a interpretação feita à luz do conhecimento obtido no ciclo anterior 
(Coutinho, 2013).  

Esta investigação é desenvolvida em oito fases: 
1 - Nesta fase procede-se à construção de quadros teóricos e concetuais acerca 

das temáticas envolvidas na investigação.  
2 - A segunda fase é relativa ao trabalho de campo, com levantamento das 

principais características e aspetos geológicos e geomorfológicos de cada área. 
3 - A fase 3 caracteriza-se pela elaboração dos materiais curriculares, com 

caracterização geológica, glossário de termos geológicos e guião de exploração para o 
professor; e elaboração dos instrumentos de recolha de dados, concretamente inquéritos 
por questionário e por entrevistas, grelhas de observação, guião orientador da construção 
dos materiais curriculares e diário da investigadora. 

4 - Esta fase caracteriza-se pela validação e implementação dos materiais 
curriculares e dos instrumentos de recolha de dados. A qualidade dos materiais 
curriculares será assegurada por testes lógicos de validade e de confiabilidade. 

Os recursos educativos elaborados são, num primeiro momento, apresentados aos 
professores pela investigadora, e, posteriormente, os docentes aplicam estes materiais 
aos alunos, no âmbito do currículo local.  

Após a aplicação dos recursos educativos a investigadora entrevista os 
professores e uma amostra de alunos. Os participantes respondem também ao inquérito 
por questionário. 

5 - Nesta fase procede-se ao tratamento e análise estatística e de conteúdo dos 
instrumentos de recolha de dados. Este procedimento permite identificar as dificuldades 
sentidas pelos intervenientes relativamente aos temas selecionados e aos materiais 
elaborados. No caso particular dos instrumentos aplicados a professores pretende-se 
conduzir um estudo colaborativo com estes, que permita uma troca de sugestões que 
contribua para melhorar esta investigação.  

6 - Como resultado do trabalho realizado nas fases anteriores, é elaborada e 
disponibilizada a versão final dos materiais curriculares.  

7 - Os recursos educativos produzidos podem ser utilizados como uma ferramenta 
de apoio a iniciativas de divulgação das Geociências e de promoção do desenvolvimento 
profissional dos docentes.  
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8 - A redação da tese decorre ao longo da investigação. 

RESULTADOS ESPERADOS 
No final da investigação é de esperar que os materiais curriculares validados 

constituam uma ferramenta para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem das 
Geociências no sistema educativo moçambicano. Por outro lado, esta investigação, 
associada a outras em curso neste país, pretende contribuir para o desenvolvimento do 
sistema educativo na área das Ciências, bem como ser um catalisador para o incentivo ao 
desenvolvimento de projetos de conceção de materiais didáticos digitais adaptados à 
realidade moçambicana. 
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O PROCESSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA EM EAD: O CASO DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE 

Adriano Silveira Machado 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto douro 

Resumo 
A pesquisa objetiva investigar o processo de formação docente, seus sistemas interativos, 
mediadores e promotores de uma prática pedagógica alinhada a uma cultura científica partindo de 
estudos de casos num processo de formação profissional formatada para professores não 
licenciados. Intenta-se analisar construções cooperativas, através da análise de relatos em fóruns, 
em relatórios de práticas de ensino e projetos de intervenção. Procurar-se-á pesquisar o emprego 
de ferramentas e estratégias didático-metodológicas de apoio ao ensino, sua relação com o 
processo de aprendizagem de professores em serviço e o uso de ambientes virtuais enquanto 
marco intermediador de mudanças da pesquisa educacional, contribuindo para a melhoria na 
qualidade do ensino e na eficácia do processo de formação. Estes fatores denotariam a 
necessidade de uma investigação atenta a mediação pedagógica, às práticas discursivas, à 
natureza da formação e visão profissional docente, de modo a favorecer uma reconfiguração nos 
espaços formacionais. O design da pesquisa qualitativa mira verificar a práxis professoral e 
comporta a realização de estudos de casos múltiplos com execução de análise de conteúdos. A 
premissa seria promover mudanças de caráter prático, na melhoria da qualidade dos processos 
de capacitação, permitindo um aprofundamento teórico-científico e o equilíbrio entre formação 
cultural e científica. Isto resultaria em mudanças na didática e nas metodologias usadas nos 
processos formativos, de modo que a aprendizagem docente possa tornar-se significativa e 
colaborativa, associando os conhecimentos adquiridos e a reflexividade crítica sobre a ação e na 
ação docente para ressignificar o métier em sala de aula.  

Palavras-Chave: Formação docente, Educação CTSA, Análise de Conteúdos, Estratégias de 
ensino, Avaliação do processo formacional. 

Abstract 
The research aims to investigate the process of teacher education, its interactive systems, 
facilitators and promoters of a pedagogical practice aligned to a scientific culture in the training 
environment starting from case studies in vocational training process formatted for unlicensed 
teachers. Intends to analyze cooperative buildings, through the reports of analysis in forums, on 
reports of teaching practices and intervention projects. Search will be researching the use of tools 
and didactic-methodological strategies to support education, his relationship with the teacher 
learning process in service and the use of virtual environments while March intermediary changes 
of educational research, contributing to the improvement the quality of teaching and the 
effectiveness training process. These factors denote the need for careful research the mediation, 
the discursive practices, the nature of teacher education and professional vision, so as to make a 
reconfiguration in formational spaces. The aim of qualitative research design verify professorial 
practice and includes conducting studies of multiple cases with content analysis of execution. The 
premise would be to promote practical character changes, improving the quality of training 
processes, allowing a theoretical and scientific deepening and the balance between cultural and 
scientific training. This would result in changes in teaching and methodologies used in the training 
process, so that the teacher learning can become meaningful and collaborative, involving the 
acquired knowledge and critical reflexivity on the action and teaching action to reframe the métier 
in the classroom. 
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Keywords: Teacher Training, Education CTSA, Content Analysis, teaching strategies, assessment 
of the formational process. 

INTRODUÇÃO  
A proposta objetiva examinar a formação docente na Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica – EPCT, em seus mecanismos de mediação pedagógica para 
então enunciar os procedimentos que favoreçem a construção de uma práxis pedagógica 
no processo de formação continuada e que seja alinhada aos moldes da educação CTS. 

Espera-se ainda apontar a eficiência dos processos pedagógicos nesta modalidade 
de formação, aguçando caminhos e práticas formacionais que revelem o desenvolvimento 
de competências docentes. Neste ínterim, objetiva-se compreender a natureza da 
formação e o direcionamento dos conhecimentos técnicos adquiridos, para formatar um 
perfil profissional atento às demandas locais de capacitação diferenciada, competente e 
especializada.  

 Tais procedimentos delineariam condutas pedagógicas favoráveis ao 
desenvolvimento de um processo de formação significativo, associando a educação e 
cultura científica aos saberes a serem assimilados. Acredita-se que o professor, no 
processo interativo formacional possa atuar como mediador da aprendizagem 
incentivando seus pares, relatando e fazendo emprego de estratégias e metodologias 
específicas de ensino, atentando para a capacidade discursiva dos sujeitos envolvidos 
nas formações. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Estima-se que nos ambientes formacionais o caráter discursivo e dialógico (Souza, 

Sartori & Roesler, 2008; Horn, 2010), a troca de vivências e informações (Bound, 2011; 
Gatti e Nardi, 2009) seriam promotores um processo formacional abastado e articulado 
com recursos tecnomidiáticos (Demetriadis et al., 2003) fundamentais aos processos de 
racionalização crítico-reflexiva (Guzmam e Nussbaum, 2009) na educação 
contemporânea.  

A construção cognitiva, o caráter autoorganizacional, a colaboração (Swinglehurst, 
Russell & Greenhalgh, 2008), o surgimento de ações autônomas, a troca de experiências 
anteriores (Oleson & Hora, 2014), intermitência entre ensino presencial e virtual 
alicerçariam a base para que competências e habilidades fossem desenvolvidas, 
favorecendo a mediação pedagógica imbricada ao desenvolvimento pessoal e profissional 
dos professores. 

 A discussão de estratégias de ação educativa (Horn, 2010) no espaço de formação 
conduziria uma boa prática pedagógica (Souza, Sartori & Roesler, 2008), elevando o nível 
de colaboração docente (Swinglehurst, Russell & Greenhalgh, 2008), para incitar 
observação crítica na e sobre a ação (Shön, 2000). 
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Amiúde, a experiência presente na ação conjunta destes sujeitos (Swinglehurst, 
Russell & Greenhalgh, 2008) e o intercâmbio de informações embasariam a geração de 
atividades de investigação sobre o professor e sua ação docente (Souza, Sartori & 
Roesler, 2008) bem como a ressignificação identitária, enquanto sujeito que aprende 
ensinando (Gabini e Diniz, 2009). 

Compreende-se que a mediação nos espaços formacionais online seria resultado 
da interconexão das mediações humana e tecnológica, que juntas favoreceriam a 
exposição de saberes experienciais (de Souza Bragança, 2012). Neste contexto, a 
experiência presente na ação dos professores que interatuam seria rica de impressões e 
significados.  

METODOLOGIA 
Optou-se por uma metodologia que priorizasse pela Análise de Conteúdos 

(Laurence, 2008) dos dados. Através da apreciação de relatos escritos, seriam elaborados 
novos sentidos e entendimentos amplos sobre os problemas analisados.  

A estratégia de escolha dos registros textuais se deu na conservação de um tipo 
específico e contínuo de registros e a tipificação do gênero do discurso textualizado. Este 
fator é comum na análise de fóruns e projetos nos ambientes virtuais em que há um 
processo de construção, reflexão e maturação dos momentos de aprendizagem, a partir 
dos relatos textualizados, denotando algumas percepções das apreensões dos 
professores em formação.  
  Isto exigiria o tratamento de dados com um método de análise que pudesse ser 
aplicado em face da necessidade de interpretar os relatos produzidos e atividades 
realizadas em sala de aula. Neste contexto, também ocorrerá a realização de estudo de 
casos múltiplos que associa novas compreensões sobre os fenômenos ocorridos 
justamente quando as relações que neles acontecem não são claramente explícitas. As 
características primordiais desse estudo de casos apontam a necessidade do método ser 
completo retendo aspectos gerais e significativos dos eventos estudados (Yin, 2010).  

O estudo de casos considerará hipóteses alternativas, pois se baseará em 
múltiplas fontes de evidências capazes de sustentar as conclusões advindas na pesquisa 
ou ainda refutá-las. A consistência dos métodos de investigação empregada intenta 
formatar um protocolo de estudo e a manutenção de uma base de dados coerente, 
fazendo um cruzamento dos resultados para se verificar a credibilidade dos mesmos 
considerando uma mesma unidade de análise. 

RESULTADOS ESPERADOS  
Os resultados obtidos com aplicação deste estudo de casos permitirão que ocorra 

uma replicação literal denotando os casos com resultados semelhantes ou ainda uma 
replicação teórica em que os casos estudados podem ter resultados divergentes. 
Presume-se que este estudo deva estar associado com experiências múltiplas e 
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expressariam o entendimento sobre o a relevância e natureza do processo de formação 
em EPCT na formação profissional docente brasileira. 

Estes entendimentos requisitariam uma discussão sobre a concepção do processo 
educacional, focando na formação humana docente como estratégia da consolidação de 
sua própria prática. E traçaria uma série de direcionamento sobre a importância da 
pesquisa docente, tanto na produção de conhecimento, quanto numa intervenção 
adequada à realidade laboral destes profissionais. 

Devem ser observadas situações que favoreceram ou não a construção de suas 
práticas educativas, de projetos de intervenção, analisando as ações desenvolvidas na 
escola. E ainda, apontar a aplicação, ampliação e adequação de conhecimentos técnico-
científicos docentes que visavam à integração entre teoria e prática, para discutir os 
caminhos percorridos na construção do conhecimento científico. 

O resultado indicaria um ciclo de reflexão sobre a formação profissional, sobre os 
temas que abordam a prática de ensino do professor na educação profissional, e a 
premência de (novos) conhecimentos e (re) configuração do processo formacional. Assim, 
ter-se-ia uma assimilação de propósitos, ações e intervenções docentes nos ambientes 
aprendizagem e formação. 
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CONTAS E “CONTOS” NA FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS 
CRUZAMENTOS ENTRE ARTE E CIÊNCIA 

Mariana Valente 
Ciência, Estudos de História, Filosofia e Cultura Científica (CEHFCi-IHC) 

Departamento de Física 
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mjv@uevora.pt 

RESUMO!

No seu livro, A Arte de Ser Justo, Martha Nussbaum (1995) começa por colocar em 
evidência as dificuldades do Senhor Gradgrind - economista, homem público e educador, 
personagem do livro de Dickens, Tempos Difíceis - em conviver e em explicar o 
aparecimento e o desenvolvimento de uma imaginação fértil em crianças sujeitas a uma 
educação estrita e consonante com uma racionalidade científica perfeita.  E na sua 
inquietação tem de admitir que estas crianças tiveram de alguma forma, não controlada 
por ele, acesso a livros de histórias, pondo em causa uma educação ministrada desde o 
berço e de estrita precisão. As perspetivas educacionais do Senhor Gradgrind servirão de 
contraste às perspetivas defendidas por Martha Nussbaum onde a narração é o 
instrumento educativo, que permite desenvolver uma concepção viva, complexa e emotiva 
do pensamento exercido na vida pública.   

A imaginação como inimiga da racionalidade científica está no cerne de alguns 
debates que confrontam arte e ciência, com os quais muito aprendemos a pensar a 
natureza da ciência. O educador não é um cientista mesmo quando se move nos 
contextos das ciências físico-naturais, mas se o fosse também não dispensaria a narração 
e a imaginação e as emoções que dela derivam. O desenvolvimento de uma 
racionalidade científica, desencarnada e descontextualizada converge em gestos 
“algoritmizados”. Ora, uma vida pública plena é o cenário que qualquer educador tem em 
mente e para isso precisa da narração. Esta narração pode emergir nos cruzamentos 
entre vários domínios da cultura, nomeadamente nos cruzamentos entre arte e ciência. A 
partir de alguns exemplos, recorrendo, nomeadamente, às problemáticas da luz (como 
forma de habitar o ano internacional da luz), mostraremos como narrações produzidas a 
partir de encontros e de desencontros entre arte e ciência nos ajudam a enriquecer a 
nossa relação com o mundo e com a cultura, nomeadamente com a ciência, e a viver uma 
vida pública plena. 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O ENSINO DAS CIÊNCIAS NO SÉCULO XXI  
O SABER NA PONTA DOS DEDOS 

Rosa Doran 
NUCLIO - Núcleo Interativo de Astronomia 

rosa.doran@nuclio.pt 

RESUMO 
Nesta conferência serão apresentadas algumas plataformas que promovem a 

investigação científica em sala de aula promovendo a metodologia de inquiry e a 
utilização das novas tecnologias como suporte à promoção de uma aprendizagem mais 
centrada no aluno.  Será apresentado um breve histórico da formação para professores 
promovida pelo Galileo Teacher Training Program que conta já com mais de 20 000 
professores formados em todo o mundo. Apresentaremos ainda alguns programas 
icónicos, internacionais, como por exemplo o Dark Skies Rangers  e o Black Holes in my 
School. A sessão pretende ser dinâmica e integrar ao máximo os participantes na partilha 
das suas experiências e expectativas pessoais. !
!!
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RESUMO 

Estando num ponto privilegiado do sistema solar, o planeta Terra tem as propriedades 
necessárias não só para receber e gerar vida inteligente, como para ser uma janela 
aberta à grandiosidade que recheia de beleza e ciência o Universo que nos rodeia. Mas a 
evolução tecnológica diminuiu em grande escala a nossa percepção desse céu estrelado 
a que facilmente os nossos antepassados teriam acesso. Para combater essa fonte de 
poluição luminosa que afecta diariamente a maioria dos grandes centros urbanos, foi 
criada a Reserva Dark Sky Alqueva, no Alentejo, a primeira região do mundo certificada 
como ?Starlight Tourism Destination? por parte da Fundação Starlight da UNESCO. Aqui, 
é possível observar toda a dinâmica celeste que ocorre ao longo de uma noite seja num 
vídeo Time Lapse seja num registo fotográfico estático. Duas das formas de mostrar e 
comunicar ao mundo a importância da astronomia, enfatizando a grandiosidade do 
património arquitectónico, cultural e paisagístico numa união entre o céu e a terra, numa 
simbiose perfeita em que através da expressão fotográfica, beleza, ciência e arte, 
caminharam de mãos juntas, permitindo registar imagens desde fenómenos celestes e 
atmosféricos como o Airglow e a Luz Zodiacal, à esmagadora e imponente presença da 
nossa galáxia, a Via Láctea, que repleta de enxames de estrelas, nebulosas de emissão, 
gases e poeira estelar, faz ressaltar o imaginário de sonho de qualquer um. Escrever com 
a luz é uma das formas mais eficazes de comunicar ciência! 
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DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E APRENDIZAGEM DAS CIÊNCIAS 

Ana Sofia Afonso 
Cied, Universidade do Minho 

RESUMO 

Quando se menciona a aprendizagem das ciências, a imagem que muitos visualizam 
encontra-se ligada à escola, à sala de aula ou ao laboratório. Embora a escola 
desempenhe um papel fulcral na aprendizagem das ciências, estas também se aprendem 
fora deste local, quando os indivíduos são encorajados, sentem necessidade e têm 
oportunidade de o fazer. Vários são os espaços (ex.: museus e centros interativos de 
ciência) e meios de comunicação (ex.: livros de divulgação científica, televisão e rádio) 
que divulgam a ciência a um público não especializado, permitindo-lhes aprender e 
proporcionando entretenimento. Nesta comunicação, o discurso científico é transformado 
de modo a ser acessível ao público não especialista. No processo de compreensão da 
mensagem é importante que os indivíduos sejam capazes de avaliar criticamente a 
informação científica disponibilizada, identificando os interesses económicos, sociais, 
políticos e/ou culturais que lhes estão subjacentes. A investigação tem procurado 
compreender como aprendem, o que aprendem e qual o impacto da aprendizagem 
resultante da interação com diferentes tipos de divulgação científica. Uma grande parte 
desta investigação tem-se focado na aprendizagem em museus e centros interativos de 
ciência, contribuindo para o desenho de galerias, módulos interativos e objetos que 
potencializam a aprendizagem, sendo ainda pouco conhecido o modo como os livros de 
divulgação científica, as bandas desenhadas sobre temas de ciência ou a rádio 
promovem a aprendizagem das ciências. A escola não pode ser alheia ao contributo dos 
meios de divulgação científica na aprendizagem das ciências, devendo procurar formas 
eficazes de os integrar no ensino formal. Este é, no entanto, um longo caminho a 
percorrer, não sendo sempre consensual entre os investigadores quais as melhores 
estratégias a implementar.  
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ENTRE PEDRAS E PEDRINHAS: CULTURA, COMUNICAÇÃO E 
COLEÇÕES CIENTÍFICAS 

José Pedro Sousa Dias 
Nacional de História Natural e da Ciência/Museus da Universidade de Lisboa e Instituto 

de História Contemporânea 

RESUMO 

O que primeiro distingue os museus de outras instituições de ensino, incluindo os centros 
de ciência, é o facto de assentar a sua atividade na preservação e valorização do 
património histórico e das coleções científicas. O Museu não se limita a produzir materiais 
didáticos e expositivos centrados em textos, imagens e objetos propositadamente 
fabricados para fins de comunicação. Fora do Museu, nos vários níveis de ensino, o 
contacto com a Natureza e o mundo material foi progressivamente ocupado por 
representações. Aulas teóricas, livros, imagens, mesmo que em movimento, podem ser 
ferramentas poderosas, mas constituem formas abstratas e mediadas de contacto com o 
mundo. Os avanços no campo da informática, da transmissão de informação em redes 
eletrónicas e com recurso à modelação virtual, mesmo a denominada realidade 
aumentada, aprofundaram ainda mais este fosso, alargando-o e tornando-o omnipresente 
na vida quotidiana. Os museus surgem como a ferramenta por excelência para promover 
a preservação da integridade entre a realidade e as suas representações, em todas as 
dimensões da educação e da formação. O Museu constrói as suas narrativas sobre 
coleções de objetos – naturais ou artificiais – mas que foram sempre recolhidos ou 
construídos para serem usados em contextos reais da vida material da humanidade, quer 
seja na investigação, no ensino, na prestação de cuidados de saúde ou em atividades 
produtivas várias. O Museu transforma uma responsabilidade de preservação – muito 
frequentemente apenas encarada como um encargo – numa ferramenta de comunicação. 
O uso de objetos, que em si próprios transportam uma carga informativa e um significado 
intrínseco decorrente da sua origem e uso no mundo material externo e anterior ao 
discurso museológico, conferem um alcance totalmente diferente à comunicação cultural 
e científica operada no Museu. Nenhuma representação ou modelo substitui o objeto 
original. 
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QUALIDADE DE VIDA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: A PERCEÇÃO 
DE PAIS E FILHOS 

Tânia Gaspar; Equipa Aventura Social 
Universidade Lusiada de Lisboa 

Aventura Social Associação  

RESUMO 

A comunicação tem como objetivo compreender e caracterizar a qualidade de vida de 
crianças e jovens numa perspetiva multidimensional, tendo em conta a perceção das 
crianças e jovens e respetivos pais. O estudo envolveu 92 escolas e 162 turmas ao nível 
Nacional. A amostra foi constituída por 3.195 crianças e adolescentes do 5º ano (48,8%) e 
7º ano (51,2%), idade média de 11,8 anos, dp 1,46; variando entre os 10-16 anos, 49,2% 
eram rapazes. Um total de 2.256 pais preencheram os questionários e que foram 
posteriormente emparelhados com os questionários dos respetivos filhos. 
Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre a perceção de 
qualidade de vida entre os filhos e os respetivos pais em algumas dimensões da 
qualidade de vida. Foram encontradas diferenças de género, idade e entre as crianças 
com e sem necessidades educativas especiais. 
Concluímos que as diferenças em relação à perceção da qualidade de vida entre grupos é 
informação que se deve ter em conta na intervenção e investigação no âmbito da 
promoção de qualidade de vida em crianças e adolescentes.  

Palavras-chave: qualidade de vida; crianças; adolescentes; pais; diferenças individuais  
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SEXUALIDADE, SAÚDE E GÉNERO NOS CURRÍCULOS DE FORMAÇÃO 
INICIAL DE PROFESSORES/AS 

Filomena Teixeira  

Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Coimbra 
Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores  da Universidade de 

Aveiro 
filomena@esec.pt 

RESUMO 

Sendo a sexualidade um campo científico recente e complexo, com impacto real na vida 
das pessoas e das sociedades, a sua integração nos currículos de formação inicial de 
professores/as apela a múltiplos olhares disciplinares, a sinergias de ação e à definição 
consensual de objetivos de mudança, decisões que afetam necessariamente os projetos 
institucionais. 
O debate orientado para o quanto as decisões sobre a vida sexual afetam as relações 
amorosas, o prazer, a felicidade, a saúde e o bem-estar; ou de como as normatividades 
sexuais e de género limitam a realização pessoal e afetam a dignidade humana, constitui 
uma estratégia de promoção da autonomia que torna mais aguda a perceção dos 
dispositivos de discriminação com foco no sexo e no género. 
Enquanto futuros/as docentes em processo de formação pessoal, a sexualidade e o 
género constituem dimensões fundamentais dos seus percursos identitários, que ganham 
maior inteligibilidade à luz de questionamentos teóricos e partilha de histórias de vida. Por 
isso, o conhecimento sistemático das dinâmicas que afetam a construção das 
subjetividades possibilita uma compreensão mais aguda da singularidade e da diferença, 
operação essencial à valorização da diversidade humana.  
Nesta comunicação apresenta-se uma proposta de programa de educação em 
sexualidade com perspetiva de género. Para que possa ter impacto significativo na 
formação de professores/as, terá de basear-se em critérios de cientificidade, centrar-se 
em problemas da atualidade, ser motivador em estratégias didáticas, exigente em termos 
de avaliação e focado no desenvolvimento de competências pessoais, profissionais e 
sociais, num quadro de abertura permanente à comunidade. 
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CIÊNCIA, PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL NA COMUNIDADE ESCOLAR 

Teresa Vilaça  
Universidade do Minho  

RESUMO  
Começando com uma reflexão sobre o valor atribuído à saúde humana nos objetivos de 
desenvolvimento sustentável, esta comunicação visa fazer uma avaliação crítica dos 
modelos de educação para a saúde centrados nos comportamentos de saúde individuais 
e interpessoais e apresenta os valores nucleares e os factores envolvidos no 
planeamento de programas de promoção da saúde na comunidade escolar, como a 
alternativa pedagógica atual vais válida no âmbito da Rede Europeia de Escolas para a 
Saúde na Europa. Assim, primeiro será apresentada a ênfase colocada pela Organização 
Mundial de Saúde nos benefícios para a saúde quer de iniciativas de promoção da saúde 
centradas na escola como um todo, quer dos benefício para a saúde da defesa de uma 
‘economia verde’, com indicadores de saúde para os objetivos de desenvolvimento 
sustentável, mais especificamente a nível da agricultura sustentável, segurança alimentar 
e nutrição, água sustentável, gestão do risco de desastres, energia sustentável, empregos 
sustentáveis e cidades sustentáveis. Posteriormente, localizando o papel do 
conhecimento biológico dentro dos princípios e estratégias de educação para a saúde 
baseados no modelo de crenças de saúde, modelo transteórico, teorias da ação racional 
e comportamento planeado, modelo transacional de stress e coping, teoria social 
cognitiva e papel das redes sociais e suporte social, será discutida a abordagem das 
escolas promotoras de saúde dentro de uma esfera emergente de um conhecimento 
multidisciplinar, mostrando como esta pode ser aplicada dentro de uma variedade de 
contextos e configurações com implicações para a educação em ciências e 
desenvolvimento da literacia científica. 

Palavras–Chave: saúde, ambiente, modelos de educação para a saúde, escolas 
promotoras de saúde, educação em ciências. 

Abstract  
Commencing with a reflection on the value assigned to human health regarding the goals 
of sustainable development, this paper aims to provide a critical assessment of health 
education models focused on individual and interpersonal health behaviour and presents 
the core values and the factors involved in the planning of health promotion programs in 
the school community, as the most effective current pedagogical alternative within the 
European Network of Schools for Health in Europe (SHE). Therefore, the emphasis is 
placed in first by the World Health Organization on the benefits to health of health 
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promotion initiatives focused on a whole school approach and, the benefit of the advocacy 
of a 'green economy', with health indicators for sustainable development objectives, more 
specifically on sustainable agriculture, food security and nutrition, sustainable water, 
disaster risk management, sustainable energy, sustainable jobs and the levels of 
sustainable cities which will be presented in this paper. Later, focussing on the role of 
biological knowledge in the principles and strategies of health education based on the 
health belief model, the transtheoretical model, the theories of reasoned action and 
planned behaviour, the transactional model of stress and coping, the social cognitive 
theory and the role of social networks and social support, the health promoting schools 
approach within an emerging sphere of a multidisciplinary knowledge, showing how it can 
be applied in a variety of contexts and settings with implications for science education and 
the development scientific literacy will be discussed. 

Keywords: health, environment, health education models, health promoting schools, 
science education. 
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Mesa Redonda | Ciência, Educação e Atividade Física 

IMPACTO DAS DIMENSÕES DO MOBILIÁRIO ESCOLAR NA 
PREVALÊNCIA DE SINTOMAS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS NA COLUNA 

VERTEBRAL EM CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR 

Filomena Carnide 
Universidade de Lisboa 
fcarnide@fmh.ulisboa.pt 

RESUMO  
A prevalência de dor na coluna vertebral (CV) em crianças e adolescentes tem vindo a 
aumentar, com consequências na fase adulta1. 
O objetivo deste projeto é analisar o efeito do desajustamento das dimensões do 
mobiliário escolar em relação à morfologia de adolescentes, e o respetivo impacto na 
prevalência de dor na CV, desde a infância à adolescência. A avaliação da dor na CV foi 
feita através de questionário. As medidas antropométricas e ergonómicas foram 
recolhidas de acordo com o protocolo do ISAK2 e os critérios de Pheasant3, 
respetivamente. A idade óssea foi determinada através o método de Tanner-Whitehouse 
III4. Foram recolhidas as dimensões do mobiliário escolar.  
A prevalência de dor na CV foi de 57.9%. Observou-se uma associação entre a ocorrência 
de dor na CV e o género feminino (OR=4,06 IC 95% 1,31-12,60). Adicionalmente, a 
diferença entre a altura da secretária e a altura do cotovelo está associada à ocorrência 
de dor na região dorsal (OR=1,39 IC 95% 1,08-1,79), em particular nas raparigas 
(OR=2,32 IC 95% 1,27-4,26). Contrariamente, observou-se uma associação inversa entre 
a diferença da altura da secretária e a altura dos olhos com a dor na CV, nas raparigas 
(OR=0,55 IC 95% 0,35-0,87) e no total da amostra (OR=0,81 IC 95% 0,67-0,98). 
Adolescentes em estados maturacionais avançados têm uma probabilidade superior de 
ter dor na região cervical (p=0,035) e dorsal (p=0,015). Estes resultados realçam a 
importância do estudo de problemas músculo-esqueléticos em contexto escolar como 
estratégia de promoção de saúde músculo-esquelética. 

Referências Bibliográficas 
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ATIVIDADE FÍSICA E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE  

José Gomes Pereira 
Universidade de Lisboa 

RESUMO  
O estudo dos efeitos do exercício na saúde e bem-estar, a par da prevenção da doença, é 
atualmente uma das principais preocupações das ciências da saúde e da atividade física. 
Trata-se de facto de uma área de intervenção de indubitável importância e atualidade. 
Vivemos um período em que a prática regular de atividade física viu crescer 
consideravelmente o número de praticantes, alicerçada numa aceitação social que 
apreendeu a mensagem dos seus potenciais benefícios para a saúde. Podem considerar-
se diferentes formas de manifestação da atividade física e desportiva: lazer, escolar, 
terapêutico e de rendimento, entre outras. Todos elas apresentam riscos e eventuais 
benefícios cuja especificidade importa considerar. Na realidade, e com fundamentação em 
dados científicos recentes, é comum considerarem-se não só os benefícios, mas também 
os malefícios resultantes da atividade física, resultando estes últimos, invariavelmente, da 
inadequada prescrição da atividade. Não é recente a crença de que o exercício físico 
pode constituir uma "faca de dois gumes" no que concerne à promoção da saúde.  
Importa pois adequar o exercício ao contexto em que é realizado e ao tipo de população a 
que se destina. 
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Mesa Redonda | Inquiry e Avaliação: Contributos do 
Projeto Europeu SAILS 

INQUIRY ACTIVITIES 

Odilla Finlayson; Eilish McLoughlin 
Dublin City University 

ABSTRACT 

This presentation will discuss the SAILS - Strategies for Assessment of Inquiry-based 
Learning in Science – project approach to IBSE and assessment. A key starting point for 
the SAILS project was to review the key skills and competencies desirable for young 
people in the 21st Century as identified by different international sources and to map these 
against those developed through IBSE. The main task of SAILS was to collaborate with 
teachers to develop assessment strategies and materials that enable them to assess 
these inquiry skills and competencies in their classrooms. Through the collaborative efforts 
of SAILS beneficiaries across twelve European countries, over 20 SAILS units have been 
developed across a range of scientific topics. Each of these SAILS units presents a 
science topic with a rationale for a suggested teaching sequence and assessment 
approach, as well as the associated assessment materials. In particular, each unit has 
been trialled by teachers in classrooms in at least three different countries and details of 
how each teacher implemented the lesson(s) and the assessment strategy are provided in 
the form of case study reports that are included in each unit. In this way, the collection of 
units presents a variety of assessment modes that have been used to assess a particular 
inquiry skill.  
The focus of this presentation will be to discuss the benefits of this approach of IBSE to 
student learning and to highlight the challenges in a number of inquiry activities.  

The SAILS project (www.sails-project.eu) has received funding from the European Commission 
Seventh Framework Programme under grant agreement no 289085. 
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ASSESSMENT FOR LEARNING 

Christine Harrison 
King’s College London 

ABSTRACT 

Indisponível 
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TEACHER EDUCATION 

Gunnar Friege 
Gokried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

ABSTRACT 

Indisponível 
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Mesa Redonda | E agora. Que perspetivas? 

... NA INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
POTENCIAÇÃO COGNITIVA 

Alexandre Quintanilha 

 I3S, IBMC, ICBAS, UPorto 

Resumo 
A potenciação cognitiva não é nova. Temos sido capazes, desde tempos imemoriais, de 
desenvolver e refinar as nossas capacidades cognitivas. Todos os domínios do 
conhecimento participaram nesta tarefa. Não só as ciências físicas e naturais, mas 
também as ciências sociais e as humanidades estiveram intimamente envolvidas neste 
processo, e forneceram-nos os instrumentos para a consolidação deste nosso 
“empowerment”. Não foi sempre fácil e o preço que pagamos foi alto. Serão apresentados 
vários exemplos para ilustrar a nossa evolução, a situação atual e os possíveis futuros 
que nos esperam.   
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...NA ÉTICA E INOVAÇÃO RESPONSÁVEIS 
LIBERDADE E CONHECIMENTO NAS SOCIEDADES 

TECNOCIENTÍFICAS 

Jorge Marques da Silva 
Universidade de Lisboa – Faculdade de Ciências 

Resumo 
De Francis Bacon ao Projeto do Genoma Humano, a atividade científica passou de uma 
iniciativa privada e pessoal para um empreendimento coletivo e altamente coordenado, 
consumidor de significativos recursos financeiros. A postura ética dos cientistas mudou 
paralelamente: ao imperativo moral de cada um adicionou-se a exigência coletiva; a uma 
ética individual, somou-se uma ética profissional. Podem considerar-se duas dimensões 
éticas na atividade científica: uma interna, menos visível, que se refere ao processo de 
produção científica; outra externa, referente ao impacto do conhecimento científico na 
sociedade, sob constante escrutínio público. No âmbito dessa ética interna, o processo de 
validação do conhecimento científico – em particular o problema da publicação científica – 
assume-se como o seu aspeto mais crítico e aquele que mais evoluirá nos próximos anos. 
Quanto à dimensão ética externa, a implementação progressiva do conceito de 
tecnociência, acabando com a ideia de uma ciência axiologicamente neutra, trouxe para a 
ordem do dia o debate ético e político em torno da biotecnologia e, mais recentemente, 
das tecnologias informáticas e cibernéticas, agora centrado no problema emergente da 
inteligência artificial. Os problemas em causa revestem-se de enorme complexidade 
científica e tecnológica. Como compatibilizar, então, a decisão democrática – que a cada 
um confere o direito de se pronunciar – com essa complexidade, que impede o 
pronunciamento informado da maioria? Duas vias têm sido apontadas: o reforço da 
educação científica dos cidadãos; e a consolidação de mediadores científicos e 
tecnológicos da sua confiança. Neste contexto, importa refletir sobre a independência da 
Universidade face ao poder económico e político. 
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... NA FORMAÇÃO CIENTÍFICA DOS CIDADÃOS 
FORMAÇÃO CIENTÍFICA - UMA QUESTÃO DE CIDADANIA  

Isabel P. Martins  
Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores 

Universidade de Aveiro 
imartins@ua.pt 

Resumo 
A formação científica dos cidadãos tem de ser perspetivada e, portanto, discutida segundo 
um conceito de cultura científica, assunto que parece consensual nas sociedades atuais 
mas só aparentemente. Com efeito, trata-se de um conceito evolutivo no tempo e 
dependente da sociedade onde estamos a enquadrá-lo, conforme tem sido defendido por 
muitos autores. Nunca o conhecimento científico esteve tão difundido, se publicaram 
tantos livros e revistas de divulgação científica, houve tantos debates abertos sobre temas 
científicos socialmente controversos, existiram tantos museus e centros de ciência e se 
atribuiu tanta importância à ciência no desenvolvimento das sociedades. A par disso, 
proliferam na sociedade movimentos e crenças acientíficas e mesmo anticientíficas. Ora, 
a formação científica não se resume a saberes de ciências e, menos ainda, de ciências 
exatas e naturais apenas.  
Assumir a importância da formação científica dos cidadãos implica clarificar o âmbito de 
tal importância: sociedades democráticas onde o bem-estar de todos é um objetivo do 
poder político, e onde todos têm o direito de compreender as razões que subjazem a 
decisões com repercussão pública. Para que este seja um desiderato social é necessário 
ter em conta que a formação científica se estende ao longo de toda a vida, acontece em 
contextos formais, não-formais e informais, exige esforço e dedicação e que decorre, 
mesmo para os mais interessados, de forma diferente consoante a área de conhecimento.  
Situemo-nos no contexto escolar, para enumerar alguns dos fatores que interferem na 
qualidade da formação científica dos alunos e, porventura, nas decisões que tomarão 
sobre o percurso a seguir: quais são os saberes básicos para todos; o que todos 
deveriam saber acerca da ciência; como organizar o currículo de ciências (quando 
começar, durante quanto tempo, disciplinar ou integrado, ciência para cientistas versus 
ciência para a cidadania); qual o papel do ensino experimental e do ensino 
contextualizado.  
A ciência é uma forma de pensar e de compreender, muito mais do que um corpo de 
conhecimentos. A formação científica é uma questão política, a educação em ciências um 
bem público.  
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GRELHA DE ANÁLISE DE ATIVIDADES DE MODELAÇÃO: A FOLLOW-
UP STUDY 

Joana Faria1; Joana Torres1,2; Sara Moutinho1,2; Clara Vasconcelos1,2 
1 Faculdade de Ciências da Universidade do Porto; 2Instituto de Ciências da Terra  

Resumo  
A modelação é uma atividade prática que deve ser usada no Ensino das Ciências. Se por um lado 
ajuda os alunos a compreenderem conhecimento substantivo, o desenvolvimento das 
capacidades investigativas defendidas numa Perspetiva de Ensino orientado para a Investigação 
são valorizadas e auxiliam os alunos a compreenderem a Natureza da Ciência. Inicialmente 
concebidos como modelos conceptuais dos cientistas que os imaginaram, passam para modelos 
concretos (físicos ou computacionais, ou simplesmente em papel) para facilitar a sua 
compreensão. Contudo o seu recurso sem ter em consideração as possíveis conceções 
alternativas que podem gerar, quer em termos de conhecimento científico quer em termos de 
processos científicos, obrigam a que a modelação seja repensada em termos de recurso 
educativo. Nesse sentido uma grelha de avaliação das atividades de modelação foi utilizada para 
analisar as propostas apresentadas nos quatro manuais de Ciências Naturais (7º ano) em vigor e 
com maior aceitação pelos professores. Ressalta-se a importância do estudo como um follow up 
study após a validação inicial da grelha, assim como a inexistência de atividades com recurso a 
modelos verdadeiramente análogos. 

Palavras–Chave: Modelação; Ciências Naturais; Follow up study; Manuais Escolares. 

Abstract  
Modelling is a practical activity that should be used in Science Teaching. In one hand it helps 
students to understand conceptual knowledge and on the other hand the development of research 
capacities as required in an Inquiry Approach helping students to learn about the Nature of 
Science. Firstly built by the scientists that imagined them, they become concrete models (physical 
or numerical, or just in paper) to help its understanding. However the resource to models in 
teaching has to have in consideration the alternative conceptions that students can elaborate, not 
only in terms of scientific knowledge but also regarding scientific processes. Taking that problem 
into consideration a checklist, already elaborated and validated, was used to analyse the modelling 
activities presented in the four most sold textbooks of Natural Sciences (for the 7th grade). This 
study was considered as a follow up study assuring the validity of the checklist. The main 
conclusion was the inexistence of really analogue models in the textbook. 

Keywords: modelling; Natural Sciences; Follow up Study, Textbooks. 

INTRODUÇÃO 

São vários os estudos na área da Educação em Ciência que relevam a importância 
dos modelos científicos na Ciência. O uso de modelos e o recurso a atividades de 
modelação são cruciais na produção e compreensão do conhecimento científico, sendo 
também cruciais no Ensino das Ciências (Danusso et. al, 2010). De facto, e tal como 
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referem Justi & Gilbert (2002), os modelos e atividades de modelação contribuem para a 
aprendizagem do conhecimento substantivo,mas também para a aprendizagem de 
conhecimento processual e epistemológico. A modelação, com ou sem a construção de 
modelos, permite que os alunos se envolvam em tarefas que caracterizam a atividade 
científica. Saliente-se que os cientistas muitas vezes criam modelos concretos para que 
outros indivíduos compreendam e observarem as suas ideias, os seus modelos mentais 
(Gilbert & Ireton, 2003). 

Com o objetivo de analisar e avaliar a modelação no ensino das ciências, 
Vasconcelos e colaboradores (2014), desenvolveram e validaram uma grelha que permite 
classificar as atividades de modelação presentes nos manuais escolares. Apesar da 
constante tentativa de dinamização do ensino, nomeadamente do Ensino das Ciências, o 
manual escolar continua a ser o rescurso didático preferencial nas salas de aula (Leite et 
al., 2012). Torna-se, assim, relevante analisar as atividades práticas laboratoriais 
presentes nos manuais escolares que vigoram no presente ano letivo (2014/2015) nas 
escolas portuguesas, de forma a avaliar a natureza dos modelos utilizados no ensino da 
Geologia. Refira-se, contudo, que nem todas as atividades de modelação são atividades 
experimentais, pois muitas reservam o aluno a um trabalho prático de componente 
laboratorial. Esta avaliação é ainda mais premente se considerarmos que, nos últimos 
anos, a reforma educativa levou à implementação das “Metas Curriculares” que vieram 
alterar significativamente a a metodologia do ensino das ciências nas escolas 
portuguesas ao desvalorizar o ensino de processos científicos. 

Para os efeitos supracitados, foi aplicada a grelha de Vasconcelos e colaboradores 
(2014) aos quatro manuais de 7º ano de escolaridade mais vendidos no ano letivo 
2014/2015. O presente estudo corresponde a um follow up study de validação da grelha 
referida e permitiu classificar o tipo de atividades de modelação presentes nos manuais 
em vigor. 

METODOLOGIA 
 Na secção anterior foi reiterado o papel da modelação e dos manuais no ensino 
das Ciências no contexto formal. Proporciona-se, pois, uma análise cuidada das 
atividades de modelação presentes nos manuais escolares atualmente em vigor nas 
escolas portuguesas, de forma a averiguar a natureza dos modelos por elas sugeridas . 
 A grelha (tabela 1) desenvolvida por Vasconcelos e colaboradores (2014) foi 
aplicada às atividades de modelação existentes nos quatro manuais de Ciências Naturais, 
de 7º ano, mais vendidos, resultando numa amostra de 62 atividades. Os manuais 
envolvidos no estudo representam duas das editoras com maior expressão a nível 
nacional. 
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Tabela 1. Grelha de análise de atividades laboratoriais em manuais de Ciências Naturais. 
Adaptado de Vasconcelos et al. (2014) 

De forma a garantir a validade do instrumento utilizado, a análise de todas as 
atividades de modelação foi feita de forma independente, por 4 investigadores. Após a 
primeira ronda, os investigadores juntaram-se para debater os resultados.  

RESULTADOS 
Os resultados do estudo foram condensados, apresentando-se os aspetos 

principais na tabela 2. Da análise dos quatro manuais de Ciências Naturais (7º ano) em 
vigor e com maior aceitação pelos professores, ressalta-se a inexistência de atividades 
com rescurso a modelos verdadeiramente análogos (isto é, análogos nos materiais, nas 
razões de escala e nas condições de similaridade geométrica, dinâmica e cinemática) e a 
prevalência das atividades de modelação com caráter laboratorial (sem manipulação de 
variáveis) sobre as atividades experimentais.  

O recurso à modelação é previligiado no manual D, onde 89% das atividades 
laboratoriais recorrem a modelos, seguido do manual C onde metade das atividades 
laboratoriais implicam a utilização de modelação. 

Das temáticas abordadas pelos manuais, destaca-se ainda que as temáticas 
“Consequências da dinâmica interna da Terra” e “Dinâmica externa” são as que exploram 
mais atividades de modelação laboratoriais, compreendendo 38 das 62 atividades 
analisadas. 
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Tabela 2. Resultados da análise dos domínios tipo de manipulação de variável e tipo de modelo 

  

DISCUSSÃO 
 Um primeiro aspeto refere-se ao facto de apenas 4 atividades terem despertado 

dúvidas, tendo o consenso sido alcançado após uma segunda ronda. Tal facto constitui 
umm follow up study da avaliação preliminar de construção da grelha (Vasconcelos et al., 
2004), e atesta a validade e a fidelidade do instrumento utilizado.  
 Por outro lado, do estudo, emerge a escassez de atividades de modelação com 
caráter experimental como recurso educativo presente (ausente) nos manuais de Ciências 
Naturais portugueses. Tal ausência vem reforçar a desvalorização do desenvolvimento 
dos processos científicos nas novas “Metas Curriculares”. As atividades que recorrem a 
modelação dificilmente implicam que os alunos procedam à sua montagem ou à sua 
planificação, sendo o papel do aluno a simples execução do procedimento descrito no 
manual. O raciocínio científico é pouco estimulado nas atividades sugeridas. Para além da 
observação, o aluno é pouco envolvido no questionamento, na argumentação dos 
resultados obtidos e, principalmente, na reflexão da função do modelo no 
empreendimento científico.  

Manual A (n= 
18)

Manual B (n= 
17 )

Manual C (n= 
18)

Manual D 
(n= 9)

E
x
p
er
i

m
e
nt
ai
s

C
o
m 
m
o
d
el
a
ç
ã
o

Estabelece analogias mas é não 
análogo 2 1 2 0

Análogo em alguns materiais 1 1 1 0

Análogo         nas   similaridades 0 0 0 0

Sem modelação 2 1 1 0

N
ã
o 
E
x
p
er
i

m
e
nt
ai
s

C
o
m 
m
o
d
el
a
ç
ã
o

Estabelece analogias mas é não 
análogo 7 6 5 4

Análogo em alguns materiais 1 2 1 4

Análogo         nas   similaridades 0 0 0 0

Sem modelação 5 6 8 1
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A necessidade de instrumentos de análise validados (como é exemplo a grelha 
aqui aplicada), que permitem uma melhor avaliação dos rescursos educativos utilizados 
nas escolas, é reafirmada pelo presente estudo, tratando-se de ferramentas fundamentais 
para uma reflexão cuidada sobre o Ensino das Ciências, particularmente da Geologia 
(onde a modelação é um recurso fundamental na investigação). 
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O PERFIL DE FORMAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA DE FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES “Cte LIBERDADE-LUBANGO” E A SUA 

VINCULAÇÃO COM AS EXIGÊNCIAS DE ENTRADA E FORMAÇÃO DO 
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - HUÍLA 

Henriqueta Mutaleno Camenhe Pereira; Jucilene Helena Fernandes Mualopangue; 
Osvaldo José Samba Sariangue  

Instituto Superior de Ciências da Educação – Huíla  

Resumo 
O nível de insucesso nos exames de acesso ao Instituto Superior de Ciências da Educação - 
Huíla e no 1º ano de escolaridade neste Instituto, facto particularmente marcante na população 
estudantil proveniente da Escola de Formação de Professores, levou-nos a questionar: 
O perfil de saída dos alunos da Escola de Formação de Professores “Cte Liberdade”, em termos 
de conhecimentos científicos da especialidade e de conhecimentos didáctico-pedagógico está 
vinculado às exigências e realidade do Instituto Superior de Ciências da Educação da Huíla em 
termos de conteúdo científico e didáctico-pedagógico? 
Com isso, objectivamos contribuir no conjunto de acções levadas a cabo para a reforma curricular 
do Instituto Superior de Cências da Educação - Huíla, tomando como referência aspectos 
relacionados com o nível científico da especialidade dos alunos e o seu conhecimento ao nível 
didáctico-pedagógico. 
Para o efeito, foi aplicado um questionário, 52 alunos finalistas dos cursos de Biologia/Química e 
História/Geografia da Escola de Formação de Professores e um outro questionário a 163 alunos 
do 1º ano dos cursos de Biologia e Geografia do Instituto Superior de Ciências da Educação-
Huíla. 
Um considerável número de alunos do 1º ano dos cursos de Biologia e Geografia considera que 
os conhecimentos científicos trabalhados no Ensino Médio, bem como as metodologias utilizadas 
neste nível de ensino, não são compatíveis com a realidade do Instituto Superior de Ciências da 
Educação - Huíla. A maioria destes alunos sublinha também uma pouca afectividade na relação 
professor-aluno neste nível de ensino.  

Palavras-chave: Reforma curricular; perfil de formação; formação de professores 

Abstract 
The level of failure in examinations to enter the Higher Institute of Educational Sciences - Huila and 
the failure in 1st grade at the Institute, particularly striking that the student population from the 
Teacher Training School, led us to question: 
The training profile of the students of the Teacher Training School "Cte Liberdade" in terms of 
scientific knowledge in the art and teaching and pedagogical knowledge is linked to the needs and 
reality of the Higher Institute of Educational Sciences of Huila in terms of scientific content and 
educational and pedagogical? 
The aim of this investigation is to give a contribution to the set of actions taken to curriculum reform 
of the Institute of Education Sciences - Huila, with special reference to aspects of the scientific 
level of the students and their pedagogical and educational knowledge. 
To this end, a questionnaire was applied to 52 final year students of Biology /Chemistry and 
History/Geography courses of the Teacher Training School and another questionnaire was applied 
to 163 students of the 1st year of Biology and Geography courses of the Higher Institue of 
Uducational Sciences - Huila. 
A considerable number of students of the 1st year of Biology and Geography courses considers 
that the scientific knowledge worked in high school, and the methods used in this level of 
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education, are not compatible with the reality of the Institute of Educational Sciences - Huila. Most 
of these students also highlights a little affection in the teacher-student relationship at this level. 

Keywords: Curriculum reform; Profile of training; teacher training 

INTRODUÇÃO 
Uma das apostas do Governo da República de Angola é o Ensino Médio Técnico 

Profissional. Como tal, uma das suas metas é que o número de alunos diplomados do 
ensino técnico-profissional suba dos atuais 20 mil para 88 mil em 2020 e 155 mil em 2025 
(CESO, 2012). Inevitavelmente, um dos subsistemas que deverá merecer maior atenção 
é a formação de professores, desenvolvido pelas Escolas de Formação de Professores 
(EFP).  

Outrossim, o relatório “Linhas Mestras para a Melhoria da Gestão do Subsistema 
do Ensino Superior” (SEES, 2006), indica pontos de estrangulamento no domínio dos 
currículos em vigor nas instituições do Ensino Superior. O mesmo refere uma 
inadequação dos perfis dos estudantes em relação aos perfis de entrada exigidos nos 
diferentes cursos do Ensino Superior, o que tem sido frequentemente evocado como um 
empecilho na melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem. Esta leitura pode ser 
aplicada ao Instituto Superior de Ciências da Educação – Huíla (ISCED – Huíla).  

METODOLOGIA 
Este estudo é de natureza exploratória-descritiva (Sampieri, Collado, & Lucio, 

2006), uma vez que o levantamento bibliográfico feito não evidenciou trabalhos centrados 
no objecto em estudo nesta pesquisa. 

A recolha de dados foi instrumentalizada com recurso à questionários (Hill & Hill, 
2009). Estes foram submetidos à uma validação, feita por: (i) critério dos expert, a fim de 
avaliar a vinculação entre os objectivos do estudo e as questões do questionário; (ii) 
estudo-piloto, para averiguar a clareza e acessibilidade das questões (este estudo foi 
aplicado à um grupo de alunos da 13ª classe da EFP, mas que não fizeram parte do 
estudo verdadeiro). As instituições visadas foram: a EFP “Cte Liberdade” e o ISCED – 
Huíla. 

Para a EFP, a população foi constituída por 129 alunos finalistas dos cursos de 
Biologia/Química e Geografia/História, dos quais foram selecionados, 52 alunos, com 
idades compreendidas entre os 15 e os 35 anos. Para este grupo de participantes o 
questionário incidiu sobre:  

• Domínio do conteúdo científico: com perguntas sobre temáticas de base: da 
área da Biologia para o curso de Biologia/Química (a teoria celular, evolução, 
hereditariedade e microbiologia) e da área de Geografia para o curso de Geografia/
História (origem e constituição do Universo, tempo geológico, ciclo higrológico e 
climatologia), com 8 questões para cada uma das especialidades;  
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• Aspectos didático-pedagógicos, com questões sobre a Pedagogia e a Didática 
(ex: forma de organização da aula), com 3 questões, iguais para os dois cursos; 
• Aspectos comportamentais, averiguando a opinião dos alunos sobre o que 
consideram ser um bom comportamento do aluno na sala de aulas (ex: aspectos 
de conduta moral e cívica), com 2 questões, iguais para os dois cursos.  
No ISCED, a população estudantil considerada para este estudo correspondeu ao 

total de alunos matriculados no 1º ano dos cursos de Biologia e Geografia, tanto do 
regime Regular como do regime Pós-Laboral, totalizando 163 alunos. Deste grupo, 
apenas foram selecionados os alunos provenientes da EFP, correspondendo a 16 alunos. 
À estes, o questionário visou colher a sua apreciação sobre a vinculação dos conteúdos 
científicos disciplinares, metodologias de ensino e avaliação e de questões de âmbito 
afectivo, tomando em comparação a realidade vivida na EFP e no ISCED. Portanto, as 
questões eram essencialmente para aferir se os alunos consideravam a sua base 
científica e didáctico-pedagógica suficiente para dar resposta às exigências no ISCED. 
Procuramos também averiguar a opinião dos alunos sobre questões de afectividade 
aluno-aluno e aluno-professor. 

RESULTADOS 
Relativamente ao grupo de participantes da EFP, os resultados obtidos podem ser 

analisados em três vertentes: 
• A nível da preparação científica disciplinar (Biologia e Geografia), com base na 
relação entre o número total de perguntas do bloco de conhecimentos científicos e 
o número total de perguntas respondidas acertadamente, obtivemos os seguintes 
resultados: 

Tabela 1. Avaliação do grau do conhecimento científico 

Resposta Nº de Alunos %

Muito Mau (nenhuma 
resposta correta) 0 0%

Mau (até 2 respostas 
corretas) 18 35%

Razoável (3-5 respostas 
corretas) 1 2%

Bom (6-7 respostas corretas) 12 23%

Muito Bom (8 respostas 
corretas) 21 40%

Total 52 100%
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• Com relação aos aspectos didático - pedagógicos  

Tabela 2. Quais são os critérios que considera necessários para o sucesso de uma aula? 

• Com relação a alguns aspectos comportamentais, 90% dos alunos inquiridos 
destacou a pontualidade e a assiduidade e 79% considerou que a responsabilidade 
moral e cívica é determinante para o processo de ensino e aprendizagem.   
• Relativamente às Tecnologias de Informação e Comunicação, todos os alunos 
afirmaram utilizar recursos tecnológicos para apoiar o seu processo de 
aprendizagem, embora 15% tivesse indicado que estes recursos têm uma 
influência negativa sobre este processo. 

A questão do insucesso dos alunos nos exames de acesso ao ISCED – Huíla, foi 
retratada não termos de “aprovação” ou “reprovação”, mas sim em termos de notas 
obtidas. Foi feita uma análise dos resultados obtidos de um total de 2156 candidatos nos 
anos lectivos 2012 e 2013.  

Tabela 3. Resultados obtidos nos exames de acesso 2012 e 2013 para os cursos de Biologia e 
Geografia do ISCED – Huíla 

Os intervalos de notas representam os três possíveis cenários para o candidato: 
0-6Val, definitivamente “não admitido”; a decisão nos dois intervalos seguintes, é em 
função da média de notas obtidas, o candidato poderá ou não ser admitido.  

Resposta Nº de Alunos %

Marcação da tarefa 0 0%

Organização inicial da aula, verificação dos 
conhecimentos anteriores e motivação da aula, 
Desenvolvimento, Consolidação e tarefa.

47 90%

Organização inicial da aula, e verificação dos 
conhecimentos anteriores 3 6%

Motivação, presença e participação na aula 2 4%

Total 52 100%

Notas Total de alunos 
(2012 e 2013) %

[0-06Val] 885 41,02

[07-13Val] 850 39,42

[14-20Val] 421 19,52

Total 2156 100%
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Relativamente ao grupo de participantes do ISCED, os resultados foram analisados 
nas seguintes vertentes: 

• 56% Considerou não existir compatibilidade entre as metodologias de ensino 
utilizadas pelos professores do ISCED – Huíla com aquelas utilizadas pelos 
professores da EFP, enquanto 50% considerou que os conhecimentos científicos 
adquiridos nesta Instituição são suficientes para fazer face aos conhecimentos 
científicos abordados no 1º ano do ISCED. Por outro lado, 38% considerou existir 
uma diferença notável entre na metodologia de avaliação utilizada nestas duas 
instituições; 
• Na relação aluno-aluno e professor – aluno, 62% dos inquiridos afirmou existir 
pouca afectividade e apenas 6% indicou a existência de considerável empatia.  
• Relativamente à utilização das TIC – em que 69% afirmou utilizar 
principalmente o computador – 88% dos inquiridos afirmou que estas têm uma 
influência positiva no processo de ensino e aprendizagem. 

CONCLUSÕES 
Pese embora algumas limitações, no que diz respeito ao tempo disponível para 

realizar a investigação e ao número reduzido de participantes, a realização desta 
pesquisa trouxe à luz alguns elementos essenciais que deverão ser tidos em conta na 
reforma dos currículos do ISCED, os quais se pretendem mais ajustados às necessidades 
dos alunos. Ao mesmo tempo, estes resultados sugerem que a EFP também deve ser 
chamada a reavaliar o seu currículo e o perfil de formação dos seus alunos, de modo à 
que melhor se ajuste ao princípio de continuidade, concretizado com a frequência do 
Ensino Superior pelos seus alunos. O carácter exploratório conduz à que os resultados 
apresentados careçam de estudos complementares para maior aprofundamento de 
aspectos centrais e outros associados, como por exemplo, o insucesso no 1º ano do 
ISCED. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CESO. (2012). Plano Nacional de Formação de Quadros. Luanda: Ministério do Ensino 
Superior. 

Hill, M. M., & Hill, A. (2009). Investigação por Questionário (2ª ed.). LIsboa: Edições 
Sílabo. 

Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, P. B. (2006). Metodologia de Pesquisa (3ª ed.). 
McGraw-Hill. 

SEES. (2006). Linhas Mestras Para A Melhoria da Gestão do Subsistema do Ensino 
Superior. Luanda: Secretaria de Estado para o Ensino Superior 

�89



DE QUE FORMA AS COMPETÊNCIAS AVALIADAS NO PISA 2006 ESTÃO 
PRESENTES NAS ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM DOS MANUAIS 

ESCOLARES DE CIÊNCIAS NATURAIS DO 8.º ANO DE 
ESCOLARIDADE?  
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Resumo 
Este artigo incide na análise das atividades de aprendizagem e avaliação formativa da unidade de 
ensino, “Gestão Sustentável dos Recursos”, em dois manuais escolares de Ciências Naturais do 
8ºano. O objetivo foi verificar qual a sintonia entre o modelo de desenvolvimento de competências 
proposto nos manuais e o promovido pelo PISA 2006. Através de uma metodologia qualitativa e 
interpretativa verificamos que a estrutura conceptual do currículo, que orientou o projeto de 
elaboração dos manuais, acorda com o fundamento teórico da investigação, a estrutura 
conceptual do PISA 2006. Os resultados evidenciam que as atividades de aprendizagem dos 
manuais dão ênfase ao desenvolvimento de competências assente na aquisição de conhecimento 
factual como verificação da capacidade de ler e compreender o contexto, desligado das ideias e 
conceitos que complementam as competências, e a ausência de situações de aprendizagem que 
promovam o conhecimento e a compreensão da ciência. 

Palavras-Chave: Currículo, Competências, Manuais Escolares, PISA 2006. 

Abstract 
This article focuses on the analysis of learning activities and formative assessment in a curricular 
area “Sustainable Management of Resources" in two school textbooks. The goal was to assess the 
emphasis given to the development of skills in textbooks and to verify if they are on line with the 
scientific literacy assessment of PISA 2006 framework. Through a qualitative and interpretative 
method, the results show the curriculum and PISA 2006 frameworks accord and the manuals 
selected give priority to the development of skills and factual knowledge based on reading and 
interpretation of information as a means of acquiring scientific knowledge to the detriment of skills 
necessary to develop the understanding of fundamental features of science as an element of 
research.  

Keywords: Curriculum, Competencies, Textbooks, PISA 2006 

INTRODUÇÃO 
O ensino e a aprendizagem das Ciências Físicas e Naturais até ao ano letivo 

2013/2014 seguiram o currículo nacional para o ensino básico (Ministério da Educação, 
2001) cuja estrutura conceptual sugere a utilização de atividades de natureza investigativa 
(p. 129) e o desenvolvimento de competências (p. 132). Os projetos pedagógicos dos 
manuais escolares analisados nesta investigação foram orientados por este currículo, 
hoje revogado e responsabilizado, por protagonizar um ensino centrado na categoria de 
“competências”, que menorizou o papel do conhecimento e transmissão de 
conhecimentos assim como a aquisição de informação. Neste contexto, adquire 
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relevância a análise comparativa entre, por um lado, o desenvolvimento de competências 
que é promovido pelas atividades de aprendizagem e avaliação formativa da unidade de 
ensino “Gestão Sustentável dos Recursos”, elaboradas à luz do documento agora 
revogado, e, por outro lado, a avaliação de competências realizadas pelas unidades de 
avaliação do testes PISA 2006. Dessa análise resultará o modelo pedagógico “motor” de 
desenvolvimento de competências, dos manuais, que do ponto de vista dos seus autores, 
é facilitadora das aprendizagens. Sabemos que os manuais escolares são instrumentos 
didáticos poderosos, já que muito do conhecimento científico transmitido nas salas de 
aula é por eles veiculado (DeBoer, 2000). Morgado (2004) diz: “ao funcionarem como 
elemento estruturador dos conteúdos disciplinares e como um dos principais meios para a 
sua transmissão, os manuais escolares desempenham um importante papel na regulação 
das práticas pedagógicas” (p. 47). Pela literatura são apontados como instrumentos 
influentes no processo de ensino e aprendizagem da ciência, por exercerem um papel 
significativo na forma como os conteúdos são definidos e comunicados, ao mesmo tempo 
que influenciam os resultados da aprendizagem (Millar, 2011; Morgado, 2004; Roseman, 
et al., 2001; Tyson, 1997).  

METODOLOGIA 
A metodologia geral desta investigação inscreve-se numa perspetiva qualitativa e 

interpretativa em que os manuais selecionados são o objeto do estudo. No processo de 
seleção dos manuais, recorremos à consulta da página oficial da Direção Geral de 
Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC), secção manuais escolares e, dentro 
desta, a adoção on-line de manuais, onde verificamos a adoção do manual da disciplina 
de Ciências Naturais do oitavo ano de escolaridade, nas escolas de cada Concelho do 
Distrito de Lisboa. Neste processo foram identificados oito manuais. Os dados recolhidos 
evidenciaram no Distrito de Lisboa uma clara preferência por dois manuais, designados 
nesta investigação por manual A e manual B, razão pela qual foram os manuais 
selecionados. 

Fundamento teórico do instrumento de recolha de dados 

O fundamento teórico assenta na definição da estrutura forte conceptual do PISA 
2006 (ver. Figura 1) que obedece ao conceito de literacia científica do PISA (OCDE, 2008, 
p. 39) e que define de forma clara os domínios da avaliação e estrutura dos testes 
(Bybee, 2010). Segundo Bybee (2010) o desenvolvimento e a avaliação de competências 
exigem uma estrutura concetual forte e clara.  
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Figura 1. Enquadramento concetual da avaliação em ciência do PISA 2006 (Fonte: adaptado de 
Bybee et al., 2009, p. 867). 

!     

Estabelecemos duas categorias de análise: o Currículo Nacional de Ciências 
Físicas e Naturais (CNCFN) e a Estrutura Conceptual do PISA 2006 (ECPISA06). Dado 
que ambas protagonizam o desenvolvimento de competências para a literacia científica, a 
definição de “contexto”, “competência”, “tipo conhecimento” e “tipo de questão”, foi 
sustentada pelos documentos (Ministério da Educação, 2001; Galvão et al., 2001; GAVE/
ME, 2011; OCDE, 2008) e a sua descrição corresponde à transcrição dos respetivos 
documentos. Este procedimento permitiu evidenciar sintonia entre as duas categorias e 
perceber que à semelhança do PISA, é possível estabelecer na categoria CNCFN relação 
entre o “Tipo de conhecimento” com o “Tipo de Competência”. Estes aspetos permitiram a 
recolha de dados e com ela aferir a expressão do “Tipo de Competência” e “Tipo 
Conhecimento” das atividades de aprendizagem dos manuais. Posteriormente verificámos 
qual a relação desta expressão com o “Tipo de questão”.  

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
Os dados recolhidos segundo “Tipo de Competência”, “Tipo de Conhecimento” e “ 

Tipo de questão” para as categorias ECPISA06 (Estrutura Conceptual do PISA 2006) e 
CNCFN (Currículo Nacional de Ciências Físicas Naturais), encontram-se resumidos no 
Quadro 1.  

A leitura do Quadro 1 informa que as competências “Explicação científica de 
fenómenos” e “Conhecimento”, associadas ao “Conhecimento de ciências” e 
“Conhecimento substantivo”, exprimem um predomínio (184 questões no manual A e 124 
questões no manual B) que se manifesta, nas duas categorias, em questões de resposta 
curta ou fechada (172 no manual A e 118 no manual B) onde o estudante é solicitado à 
leitura e transcrição de informação relacionada com o contexto. Os dados mostram ainda 
(ver. Quadro 1), a existência de um número reduzido de questões para as competências 
“Identificação de questões científicas” e “Raciocínio” e “Utilização de evidências 
científicas” e “ Comunicação.  

Contexto! 
(pessoal,)

social,)global) 
Situações)de)
vida)que)
envolvem)
Ciência)e)
Tecnologia

Competências! 
• Identi:iquem)

questões)cientí:icas)
• Expliquem)

fenómenos)
cientí:icos)

• Utilizem)evidências)
cientí:icas

Conhecimento! 
• O)que)sabem)sobre)o)Mundo)Natural)e)a)

Tecnologia!(conhecimento!de!Ciências)!!!!!!!!!!)
• Sobre)a)própria)Ciência)(conhecimento!

sobre!Ciência)! )
 

Atitudes!em!relação!à!Ciência)
Como)reagem)às)questões)cientí:icas)(interesse,)

apoio)à)investigação,)responsabilidade)
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Quadro 1. Dados recolhidos por “Competência” / “Tipo de Conhecimento” e “Tipo de Questão” 
segundo as categorias ECPISA2006 e CNCFN 

Número questões por “Competência” / “Tipo de Conhecimento” nos 
manuais A e B segundo as Categorias (ECPISA06) e (CNCFN)

(ECPISA06) Explicação científica de fenómenos /Conhecimento de 
ciências 
(CNCFN) Conhecimento / Conhecimento Substantivo 

184 Questões - manual A 
124 Questões - manual B 

(ECPISA06) Identificação de questões científicas / Conhecimento sobre 
ciência-investigação científica  
(CNCFN) Raciocínio /Conhecimento processual 

2 Questões - manual A 

(ECPISA06) Utilização de evidências Cientificas / Conhecimento sobre 
ciência – explicação científica 
(CNCFN) Comunicação / Conhecimento Epistemológico 

4 Questões – manual A 
2 Questões - manual B 

 

Número questões por “Tipo de Questão" nas situações de aprendizagem 
dos manuais A e B segundo as Categorias (ECPISA06) e (CNCFN)

(ECPISA06) Escola múltipla padronizada 
(CNCFQ) Escolha múltipla 

2 Questões – manual A 
11 Questões – manual B 

(ECPISA06) Escolha múltipla complexa 
(CNCFN) Ordenação 

0 Questões – manual A 
0 Questões – manual B 

(ECPISA06) Resposta fechada 
(CNCFQ) Resposta Curta 

172 Questões - manual A  
118 Questões – manual B 

(ECPISA06) Resposta aberta 
(CNCFN) Resposta restrita 

16 Questões - manual A 
3 Questões – manual B 

(CNCFQ) Associação/correspondência 
3 Questões – manual A 
9 Questões – manual B 
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Como explicar então, nos manuais escolares A e B, o predomínio de situações de 
aprendizagem que desenvolvem as competências “Conhecimento” e “Explicação de 
fenómenos científicos” e a ausência ou presença diminuta das outras competências. 

Figura 2. Exemplo de uma atividade de aprendizagem. (Fonte: Antunes, Bispo, & Guindeira, 
2010, p. 142) 

!  
  

A análise da atividade de aprendizagem de um dos manuais, presente na Figura 2, 
ajuda a clarificar os dados expostos. A atividade representada na Figura 2 mostra que as 
questões 1, 2, 4, 5 e 6 são dirigidas à leitura e transcrição da informação sobre o contexto 
em que o estudante está a ser questionado, estão assentes em resposta do tipo curta ou 
fechada visível nos enunciados das questões e comprovadas pelas soluções 
apresentadas no manual do professor. Já o enunciado da pergunta 3 (ver. Figura 2) exige 
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uma resposta restrita ou aberta onde a utilização dos factos do contexto deve ser utilizada 
para explicar ou concluir. Enunciados com esta exigência de resposta são em número 
reduzido e as soluções propostas ao professor são vagas. Concluímos que o modelo 
pedagógico de desenvolvimento de competências dos manuais “A” e “B” é semelhante: dá 
ênfase ao conhecimento factual, como verificação da capacidade de ler e compreender o 
contexto, desligado das ideias e conceitos que o complementam e das competências. 
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ENSINO DE CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS DA ESCOLARIZAÇÃO: O 
CURRÍCULO MODELADO PELOS PROFESSORES 

Sandra Maria de Araújo Dourado1; Maria Cristina de Senzi Zancul2; Alessandra 
Aparecida Viveiro3 

1 Diretoria Regional de Ensino de Araraquara; 2 Faculdade de Ciências e Letras de 
Araraquara - UNESP; 3 Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

Resumo 
O trabalho tem como objetivo investigar o ensino de Ciências nos anos iniciais da escolarização, 
analisando o currículo modelado pelos professores, tomando-se como referencial teórico a 
abordagem processual de currículo de Gimeno Sacristán. Foi realizada uma pesquisa qualitativa, 
por meio de análise de documentos oficiais e de materiais produzidos por professores do 5º ano 
do Ensino Fundamental de duas escolas públicas de Araraquara – SP/Brasil (plano anual, rotinas 
semanais). Os documentos escolares foram comparados com as prescrições curriculares em nível 
federal - Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais para os Anos Iniciais e 
documentos da rede estadual – Expectativas de Aprendizagem – Ciclo I, da Secretaria do Estado 
da Educação de São Paulo. Nossas análises possibilitaram identificar que, durante a produção 
dos planos anuais e das rotinas semanais, os professores selecionam conteúdos e expectativas 
de aprendizagem que coincidem, em parte, com as prescrições dos documentos oficiais. A análise 
dos resultados permite perceber o papel ativo e decisivo do professor na concretização dos 
conteúdos de sua prática, atuando como tradutor do currículo prescrito e do currículo que lhe é 
apresentado. 

Palavras-Chave:  Ensino de ciências, currículo, ensino fundamental.  

Abstract 
This study aims to investigate the science teaching in the early years of schooling, analyzing the 
curriculum modeled by teachers, taking as reference the procedural approach of the Gimeno 
Sacristán curriculum. A qualitative research was conducted through analysis of official documents 
and materials produced by teachers of the 5th year of elementary school from two public schools in 
Araraquara, São Paulo State, Brazil (the annual plan, weekly routines). These documents were 
compared with the curriculum requirements in Federal level - The National Curriculum Parameters 
of Natural Sciences for the Early Years - and State level - Learning Expectations: Cycle I, from the 
State Department of Education of São Paulo. Our analysis allowed to identify that during the 
production of annual education plans and weekly routines, teachers select learning content and 
expectations coincide in part with the requirements of official documents. The analysis of the 
results allows us to see the active and decisive role of the teachers in the implementation of 
textbooks contents, acting as translators of the given curriculum and the curriculum presented to 
them. 

Keywords: Science teaching. Curriculum. Elementary school. 

INTRODUÇÃO 
O ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental (EF) pode estimular 

o educando a elaborar e construir os seus primeiros significados sobre o mundo, 
ampliando seus conhecimentos, sua cultura e sua possibilidade de compreender e 
participar efetivamente na sociedade (Lorenzetti & Delizoicov, 2001). 
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Para tanto, a compreensão das relações existentes entre sociedade, ciência, 
tecnologia e ambiente contribui para evitar uma visão fragmentada dos conhecimentos e 
essa perspectiva pode estar presente nos currículos para o ensino de Ciências nos anos 
iniciais.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, produzido pelo Ministério da 
Educação brasileiro (Brasil, 1997), por exemplo, trazem uma proposta educacional para o 
ensino de Ciências nos anos iniciais do EF que apresenta aproximações e convergências 
com o que é preconizado por abordagens que valorizam as relações entre Ciência, 
Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Os PCN configuram o currículo prescrito aos 
professores no país e, juntamente com as Orientações Curriculares produzidas pelos 
Estados e Municípios, procuram orientar as ações pedagógicas. 

Segundo Gimeno (2000), o professor possui certa margem de autonomia na 
modelação do currículo que será colocado em prática na sala de aula. Ao planejar seu 
trabalho, além daquilo que é prescrito, ele leva em conta as condições reais em que atua.  

Mas de que maneira as recomendações oficiais são incorporadas pelos 
professores? Que aspectos são mais relevantes na modelação do currículo de uma 
determinada disciplina? Buscando responder a essas questões, o presente trabalho, que 
constitui um recorte de uma pesquisa em nível de mestrado, teve como objetivo investigar 
o currículo de Ciências para os anos iniciais do Ensino Fundamental, no contexto 
brasileiro, a partir dos planos elaborados pelos professores, tomando-se como referencial 
teórico a abordagem processual de currículo de Gimeno (2000).  

METODOLOGIA 
A pesquisa documental, de caráter descritivo, foi desenvolvida a partir dos 

pressupostos da abordagem qualitativa (Lüdke & André, 1986). Analisamos os Planos 
Anuais (PA e PB) e as Rotinas Semanais (RA e RB) para o ensino de Ciências de duas 
salas de quinto ano do EF de duas escolas públicas de um município do Estado de São 
Paulo, Brasil, comparando-os com as prescrições presentes nos PCN de Ciências 
Naturais (Brasil, 1997) e nas Orientações Curriculares do Estado de São Paulo (São 
Paulo, 2008).  

Os PCN são as orientações curriculares no âmbito federal e, a partir deles, os 
estados e municípios, estabelecem diretrizes para as escolas sob sua responsabilidade. 
Em função disso, comparamos também os documentos escolares com as prescrições 
oficiais estaduais. No documento produzido pela Secretaria de Educação de São Paulo, 
apresentam-se Expectativas de Aprendizagem para cada ano do Ensino Fundamental.  

As comparações foram realizadas considerando-se as categorias: objetivos e 
conteúdos. 
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RESULTADOS  
Os Planos Anuais, em geral, são produzidos no início do ano letivo de forma 

coletiva pelo grupo de professores que atua nas mesmas turmas (quinto ano, nesse 
caso), em uma escola. Com relação à estrutura, verificamos que o PA apresentava 
apenas uma listagem de conteúdos, organizados por bimestres, que coincidia com o 
sumário do livro didático utilizado na escola. Por outro lado, o PB trazia detalhes dos 
objetivos, conteúdos, estratégias de ensino e aprendizagem e formas de avaliação.  

A Rotina Semanal é um documento elaborado na semana que antecede o trabalho 
dos professores com sua turma e contempla o conteúdo a ser abordado.  

Da análise das Rotinas, em relação à RA, das 40 rotinas produzidas ao longo do 
ano (40 semanas), 24 traziam anotações referentes ao ensino de Ciências Naturais. Em 
cada uma dessas semanas, foi selecionado um dia com uma hora/aula para o ensino de 
ciências. Desse modo, inferimos que foram ministradas, naquela turma, 24 horas/aulas de 
Ciências no ano.  

No que se refere à RB, das 41 rotinas fornecidas pela escola, havia menção ao 
ensino de conteúdos de ciências em 32 delas, em um dia da semana. Na maioria desses 
dias, havia evidências de duas a três aulas de ciências, o que representa um total de 65 
horas/aulas. 

Os Planos Anuais e as Rotinas foram primeiramente comparados com os PCN de 
Ciências Naturais para os anos iniciais do EF, que estão organizados em três blocos 
temáticos: “Ambiente”, “Ser humano e saúde” e “Recursos tecnológicos”. Cada bloco 
aponta conceitos, procedimentos e atitudes centrais para a compreensão da temática em 
foco (BRASIL, 1997) e sugere conteúdos, indicando também perspectivas de abordagem.  

Com relação aos objetivos, ao analisarmos os planos produzidos pelos 
professores, dos dezenove objetivos apontados pelos PCN para o quinto ano, 
identificamos quatro deles presentes no PB, ligados a dois blocos temáticos: “Ambiente” e 
“Ser Humano e Saúde”.  

No que tange os conteúdos, o PA e a RA fazem menção a apenas um indicado nos 
PCN, ligado ao bloco temático “Ser Humano e Saúde”. Por outro lado, o PB contempla 
conteúdos dos três eixos temáticos. Neste último estão explícitos oito conteúdos, a maior 
parte deles de cunho conceitual, sendo que um deles, do bloco temático “Recursos 
Tecnológicos”, está ligado a questões procedimentais e atitudinais. Vale observar que a 
RB apresenta outros conteúdos além daqueles que constam no Plano B.  

No documento estadual, percebemos que há Expectativas de Aprendizagem 
previstas para o quinto ano que estão relacionadas ao bloco temático “Terra e Universo”, 
não contemplado nos PCN dos anos iniciais. No  PB encontramos uma expectativa de 
aprendizagem e outras cinco na RB, o que nos leva a pensar que o professor dessa turma 
considera esse eixo temático importante. Nesse caso, não há relação entre as 
expectativas previstas no documento oficial e os conteúdos presentes no PA e RA.  

A partir da perspectiva de autonomia dos professores, quando um professor dá 
destaque a um determinado  conteúdo, delibera sobre ele. Está influenciado por 

�98



condicionantes externos, mas também reflete sobre sua necessidade dentro da cultura 
em que está inserido (Gimeno, 2000). 

O que se observa nos planos e nas rotinas é que os conteúdos aparecem mais 
detalhados do que os objetivos e uma hipótese para explicar isso pode ser que os 
professores pensam, principalmente, sobre “o que” trabalhar, definindo seus objetivos a 
partir dos conteúdos que estabelecem para a sua disciplina e para a turma. Além disso, o 
uso que o professor faz do livro didático fica mais centrado nos conteúdos apresentados, 
o que pode ser ilustrado pelo fato do PA trazer basicamente o sumário do livro de ciências 
utilizado pela escola.  

CONSIDERAÇÕES    
Notamos que, na modelagem do currículo, durante a produção dos planos de 

ensino anuais e das rotinas semanais, os professores selecionam conteúdos e 
expectativas de aprendizagem que coincidem, em parte, com as prescrições dos 
documentos oficiais. Observamos, no entanto, diferenças nas seleções dos professores 
das duas escolas, evidenciando a margem de autonomia nas escolhas. O ensino de 
ciências é ministrado de forma diversa nas duas escolas que fizeram parte do estudo, 
tanto com relação ao número de aulas como quanto aos conteúdos conceituais 
priorizados. 

De modo geral, pudemos perceber o papel ativo e decisivo do professor na 
concretização dos conteúdos de sua prática, atuando como tradutor do currículo prescrito, 
como aponta Gimeno (2000).  
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Resumo  
Muitos são os trabalhos que procuram desenvolver recursos didáticos alternativos tanto em 
relação aos livros didáticos, como em relação às tradicionais atividades práticas experimentais 
presentes em aulas de Ciências. Dentro de tal contexto, este trabalho focou a aplicação de um 
recurso didático alternativo para auxiliar os alunos de Química Analítica do curso de Engenharia 
Química a compreender métodos analíticos instrumentais e sua utilização em situações reais, 
como as relacionadas ao meio ambiente. Tal recurso correspondeu ao desenvolvimento de 
atividades de leitura e interpretação de artigos científicos em sala de aula, assim como a 
realização de resumos orientados sobre o assunto do referido artigo. Estes últimos foram 
analisados sob a perspectiva da Análise de Discurso baseada em Pêcheux, de acordo com três 
tipos de discurso que os alunos poderiam assumir em seus próprios textos: autoritário (pólo da 
paráfrase), polêmico (equilíbrio entre paráfrase e polissemia) e lúdico (pólo da polissemia). A 
presença de características significativas do discurso polêmico nas produções textuais forneceu 
subsídios para inferir que o processo de aprendizagem por meio deste recurso didático deu-se de 
forma efetiva. Além disso, tais características positivas evidenciaram a concreta possibilidade de 
uso do texto científico como recurso didático alternativo em aulas práticas de Química Analítica. 

Palavras–Chave: recurso didático, artigo científico, aprendizagem. 

Abstract  
Many studies have been seeking the development of special teaching resources that could be 
different from textbooks and experimental activities usually presented in Science classes. Within 
such context, this work focused on applying an alternative didactic tool to support student’s 
understanding of instrumental analytical methods and the way they might be useful in everyday life 
along Analytical Chemistry classes of a Chemical Engineering graduate degree. The mentioned 
alternative teaching resource regarded reading and interpreting scientific articles during the class, 
as well as writing activities such as guiding the produce of summaries about the article’s subject. 
The latter were assessed by means of Pêcheux-based Discourse Analysis perspective, according 
to three discourse types that students could assume after the article’s reading: authoritarian 
(restrained polysemy), polemic (controlled polysemy) and ludic (open polysemy). The significant 
presence of the polemic discourse’s characteristics in students’ written pieces suggested that the 
learning process through this alternative resource indeed succeeded. Overall, these positive 
features also indicated that scientific articles might be effectively used as an alternative didactic 
resource in practical classes of Analytical Chemistry.  

Keywords: didactic resource, scientific article, learning. 
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INTRODUÇÃO  

Na área de Ensino de Ciências, muitas são as propostas de ensino prático com o 
objetivo de aperfeiçoar os processos de ensino e de aprendizagem em sala de aula. 
Segundo Santos e Schnetzler (1996), o principal tipo de atividade prática desenvolvido em 
aulas de Ciências é a atividade experimental, funcionando como um recurso didático-
pedagógico que “prende” a atenção discente na aula e contribui para o desenvolvimento 
do espírito investigativo e criativo (Lôbo, 2012). 

Para que as atividades experimentais tenham significado na vida do aluno, elas 
deverão se encontrar relacionadas a problemas e situações que pertençam ao cotidiano 
como, por exemplo, problemas ambientais.  

A presença da contextualização nas atividades não deve ser priorizada apenas na 
realização de experimentos, mas em qualquer tipo de atividade prática (Massi, Santos, 
Ferreira & Queiroz, 2009). Muitos trabalhos publicados na literatura tratam da aplicação 
de textos científicos, que se caracterizam por apresentarem uma linguagem científica 
mais especializada, voltada para um público acadêmico, como também para alunos que 
se encontram inseridos na mesma área, como alunos de graduação e de pós-graduação. 
Este tipo de texto é aplicado, geralmente, com a intenção inicial de desenvolver 
habilidades comunicativas, trabalhando com as linguagens escrita, oral e simbólica 
(Oliveira & Queiroz, 2007). 

No âmbito do uso dos textos científicos como recurso didático alternativo é que se 
encontra o presente trabalho. Neste, os artigos científicos foram aplicados em aulas 
práticas de Química Analítica para alunos do terceiro semestre do curso de bacharelado 
em Engenharia Química, de uma instituição de ensino superior privada, localizada no 
interior do estado de São Paulo (Brasil). 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

Os artigos científicos foram selecionados pela professora-pesquisadora, sendo 
todos da revista Química Nova, em língua portuguesa, e contendo um máximo de cinco 
páginas. Os textos escolhidos versavam sobre problemas ambientais que envolviam 
aplicações da instrumentação analítica, como métodos espectroscópicos e técnicas de 
raios-X. Estes textos se encontram na Tabela 1. 

A atividade prática com artigos científicos foi aplicada em quatro aulas de 2x50 
minutos, para que todos os alunos (organizados em duplas) tivessem contato com os 
quatro assuntos selecionados. Após a leitura dos artigos, os alunos, individualmente, 
tinham a missão de compor uma redação sobre o que eles julgavam ter compreendido 
com a leitura, em gênero livre. É importante ressaltar que o objetivo não era que o aluno 
soubesse os fundamentos teóricos e práticos das técnicas instrumentais, mas sim que ele 
adquirisse o conhecimento acerca de sua aplicabilidade dentro de situações reais de 
análise. Tais produções escritas dos alunos foram analisadas de acordo com os preceitos 
da Análise de Discurso sob a perspectiva de Pêcheux (Orlandi, 2002, 2007). Por meio 
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deste referencial teórico-analítico, foi possível identificar fragmentos dos textos produzidos 
por cada discente que refletissem marcas de uma linguagem baseada na paráfrase ou na 
polissemia. A identificação de tais marcas e a frequência com que apareceram nos textos 
permitiu que se pudesse inferir sobre a efetividade do material didático no processo de 
aprendizagem. 

Tabela 1. Artigos científicos selecionados para a atividade prática 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Como resultados, foram observadas diferentes características discursivas nas 

produções textuais discentes. Para analisar tais características, procurou-se identificar 
indícios de paráfrase (leitura superficial) e polissemia (produção de novos e diferentes 
sentidos) nas construções literárias.  

A partir da terceira aula prática, a maioria dos alunos começou a superar os limites 
impostos pelo texto e iniciou uma busca pela construção de novos sentidos. Sentidos 
estes que refletiam outras visões e interpretações distintas daquela que, geralmente, o 
autor do texto deseja transmitir. Neste momento, os alunos produziram textos com marcas 
da polissemia, embora ainda fosse possível notar a presença da paráfrase em alguns 
trechos.  

A mistura de marcas parafrásticas e polissêmicas permitiu inferir a constituição de 
discursos polêmicos. A intensidade com que essas marcas surgiram nos textos não foi 
igual para todos os alunos, denotando que o crescimento destes ocorreu de forma 
diferenciada. Isso aconteceu devido às distintas condições de produção de cada aluno, 
que influenciaram fortemente o desenvolvimento de sua capacidade escrita e de 
interpretação e foram responsáveis por diferentes níveis de misturas das marcas 
parafrásticas e polissêmicas nas produções textuais. Contudo, no decorrer das aulas, 
todos conseguiram produzir textos mais elaborados e menos “amarrados” ao texto de 

Autor 
principal, ano Título do artigo

Almeida et al., 
2007

Composição química de um resíduo alcalino da indústria de papel e 
celulose (DREGS).

Br i to et a l . , 
2012

Tratamento da água de purificação do biodiesel utilizando 
eletrofloculação.

Mirlean et al., 
2002

Propagação da poluição atmosférica por flúor nas águas 
subterrâneas e solos de regiões próximas às indústrias de 
fertilizantes (Rio Grande, RS).

Pataca et al., 
2005

Determinação de arsênio em águas contaminadas usando 
fluorescência de raios-X de energia dispersiva.
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origem. Notou-se, portanto, uma evolução em termos de aprendizagem, traduzida no 
aprimoramento da habilidade de interpretação dos textos científicos ao longo da atividade. 

Ao falar em interpretação de texto, assume-se a posição de Orlandi (2002) em seu 
trabalho, qual seja, a referência à produção de conhecimento quando é possível produzir 
novos sentidos a partir da leitura de um texto que, primordialmente, devido ao seu caráter 
científico, deveria ser objetivo e induzir apenas a um tipo de significação. Para que o 
aluno seja capaz e esteja apto a produzir novos sentidos a partir de sua leitura, ele deve 
apresentar, e considerar, suas próprias concepções alternativas. Ou seja, nos relatos 
analisados, cada vez que se observava uma inserção de ideias ausentes no texto da 
atividade, isso indicava que o aluno, naquele momento, foi capaz de estabelecer relações 
com o conhecimento previamente adquirido por ele, seja em outra disciplina, seja em sua 
própria vida cotidiana. Neste momento, era perceptível a influência da contextualização do 
problema químico discutido no artigo na apreensão de conteúdo e, mais importante, na 
apropriação de sentidos. Tal apropriação só era possível caso houvesse interpretação, ou 
seja, o aluno demonstrava não somente uma absorção do conteúdo exposto, como 
também sua internalização, sendo um forte indicativo de efetivação da aprendizagem.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A efetivação da aprendizagem conquistada ao longo da atividade proposta está 
relacionada ao contexto imbuído nos artigos científicos que foram explorados a partir da 
aplicação dos métodos instrumentais de análise. Essa efetivação está também associada 
ao desenvolvimento do senso crítico do aluno, já que a atividade estimulou a reflexão 
discente não apenas sobre o conteúdo químico, mas também sobre a relação deste com 
o exterior. Por meio dos artigos, por exemplo, ficaram expostos problemas ambientais que 
influenciam a vida em sociedade.  

A atividade como um todo permitiu que o aluno em formação desenvolvesse sua 
capacidade crítica. Além de contribuir para o entendimento sobre os processos de 
produção de conhecimento científico, essa capacidade pode ajudar o aluno a desenvolver 
sua aptidão em tomar decisões e atitudes científicas em futuros projetos em prol da 
sociedade.  
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Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, Universidade de Aveiro - Centro de 

Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores; Instituto Politécnico de 
Coimbra - Escola Superior de Educação, Universidade de Aveiro - Centro de Investigação 

Didática e Tecnologia na Formação de Formadores 

Resumo 
A convicção de que a epidemia da Sida possa vir a ser extinta em 2030 ultima o mundo a fazer 
uso das poderosas ferramentas de que dispõe, sob pena de um ressurgimento ainda mais forte 
(UNAIDS, 2014). A infeção por VIH/Sida afeta atualmente cerca de 35 milhões de pessoas, 
embora se estime que 19 milhões o desconheça (UNAIDS, 2015). As campanhas de prevenção 
da infeção por VIH/Sida, constituem uma ferramenta-chave na resposta à problemática (OPS, 
2010). A análise crítica dos seus discursos, imprescindível ao exercício da cidadania, constitui 
uma oportunidade na implementação da educação em sexualidade visando a prevenção do VIH/
Sida no quadro da promoção da saúde sexual e da consagração dos direitos humanos. À Escola e 
aos/às Professores/as cabe aqui um importante papel. 
No âmbito da tese de Doutoramento “Sexualidade e Género em Campanhas de Prevenção da 
Infeção VIH/Sida” analisaram-se conceções de sexualidade e género veiculadas em 81 
campanhas de prevenção da infeção por VIH/Sida de Países de Língua Oficial Portuguesa. O 
quadro teórico-metodológico adotado incluiu perspetivas dos Estudos Culturais, Pós-
Es t ru tu ra l i smo e Educação pa ra os Va lo res . I den t i f i ca ram-se ‘ i nd íc ios de 
desigualdade’ (estereótipos de sexualidade e de género, mensagens pouco esclarecedoras sobre 
VIH/Sida, escassez de valores) mas também a omissão de alguns grupos da população 
(envelhecimento e homoafetividade feminina, por exemplo). O percurso investigativo permitiu a 
elaboração de um guião didático, testado e validado com professores/as, que mostraram 
recetividade à proposta de trabalhar a educação em sexualidade.  

Palavras-Chave: Sexualidade, Género, Campanhas de prevenção da infeção por VIH/Sida, 
Educação em Sexualidade.  

Abstract 
The idea that AIDS might be extinct around 2030 forces the world to make use of the most 
powerful tools it can afford, otherwise AIDS can resurge stronger than ever (UNAIDS, 2014). HIV/
AIDS infection affects nowadays around 35 million people, although 19 million are estimated to 
ignore their condition (UNAIDS, 2015). HIV/AIDS infection prevention campaigns are a key-tool to 
face the challenge (OPS, 2010). Critic analysis of their speeches, indispensable for citizenship 
exercise, is an opportunity in the implementation of education in sexuality, looking for HIV/AIDS 
prevention at the sexual health promotion and at the consecration of human rights. School and 
teachers play here a major role. 
Within the doctoral thesis "Sexuality and Gender in HIV/AIDS Infection Prevention Campaigns", 
conceptions of sexuality and gender were analyzed along 81 HIV/AIDS infection prevention 
campaigns from the Community of Portuguese Language Countries. The theoretic-methodological 
frame includes perspectives from Cultural Studies, Post-structuralism and Education for the 
Values. There were detected "inequality evidences" (stereotypes of sexuality and gender, non-
enlightening messages about HIV/AIDS, scarcity of values); there were also omissions of some 
social groups (such as aging and feminine homo-affectivity). The investigative route allowed the 
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elaboration of a didactic script, tested and validated with teachers receptive to work on education in 
sexuality. 

Key-words: Sexuality, Gender, HIV/AIDS Infection Prevention Campaigns, Education in Sexuality 

INTRODUÇÃO 
 Apesar dos sucessivos sinais de progresso, a problemática da infeção pelo VIH/
Sida ainda não concretizou a visão “getting to zero”, afetando cerca de 35 milhões de 
pessoas, das quais mais de metade o desconhece (UNAIDS, 2015).  

A obtenção de respostas efetivas no âmbito do VIH/Sida requer esforços maiores 
para a promoção da igualdade de género e direitos humanos (UNESCO, 2011). A 
educação em sexualidade, imprescindível ao desenvolvimento integral do ser humano ao 
longo da vida (Carta de Aveiro, 2010), pode e deve incorporar a análise crítica dos media, 
nomeadamente das campanhas de prevenção da infeção por VIH/Sida (Frias & Teixeira, 
2014), dado que são uma ferramenta-chave na resposta à problemática (OPS, 2010). 
Cabe à Escola esse papel.   
 A presente investigação, inserida na Tese de Doutoramento “Sexualidade e Género 
em Campanhas de Prevenção da Infeção VIH/Sida”, explorou um caminho possível no 
âmbito da educação em sexualidade, integrando a análise crítica das campanhas de 
prevenção do VIH/Sida, e implicando a formação de professores/as. Produziu linhas 
orientadoras para a construção de materiais didáticos, a usar em sala de aula, bem como 
um guião didático, testado e validado no contexto de formação de professores/as, que 
mostraram recetividade a esta proposta de trabalhar a educação em sexualidade, bem 
como à sua implementação no quotidiano escolar.         

METODOLOGIA  
A investigação, de índole qualitativa, analisaram-se conceções de sexualidade e de 

género veiculadas em campanhas de prevenção da infeção VIH/Sida produzidas, na 
década de 2000, por Organizações Governamentais e Organizações não Governamentais 
de países da CPLP, dando resposta às questões: i) quais os modos de educar a 
sexualidade e o género veiculados nas campanhas?; ii) que relações se estabelecem nos 
media entre sexualidade, género e Sida?; e iii) como integrar em materiais didáticos, a 
utilizar em sala de aula, abordagens críticas das conceções de sexualidade e de género 
identificadas no discurso dos media, nomeadamente em campanhas de prevenção da 
infeção por VIH/Sida? 

Tendo por base um quadro teórico-metodológico resultante das perspetivas dos 
estudos culturais, pós-estruturalismo e educação para os valores, analisaram-se 81 spots 
de campanhas de prevenção da infeção VIH/Sida (28 de Portugal, 26 do Brasil, 23 de 
Moçambique e 4 de Angola). Recorreu-se à análise documental e videográfica, análise de 
conteúdo, análise crítica do discurso e à entrevista, aplicada a um agente envolvido na 
produção das campanhas. Seguindo a metodologia de Díez Gutiérrez (2004) foi possível 

�106



sugerir a reconstrução de cada spot do corpus, eliminando estereótipos de sexualidade e 
de género, e enriquecendo-os com mensagens e valores relevantes no âmbito da 
prevenção do VIH/Sida.  

PRINCIPAIS RESULTADOS 
As campanhas do corpus têm como alvo preferencial os/as jovens heterossexuais, 

visando essencialmente promover o uso do preservativo.  
Veiculam-se frequentemente encenações que remetem para relacionamentos 

sexuais (estáveis e ocasionais), amor, entre outros.  
As personagens representadas assumem sobretudo padrões corporais e papéis 

sexuais e de género tradicionais, independentemente do país de origem. A feminilidade 
‘ousa’ acima de tudo expor/exibir o corpo, dominar a imagem, a beleza e a aparência, e a 
masculinidade parece querer liderar a confiança, a força e a virilidade.  

Em 77 campanhas predominaram indícios de desigualdade (estereótipos, 
mensagens pouco esclarecedoras sobre o VIH/Sida, poucos valores) e 3 foram 
consideradas sexistas. Apenas 4 (de Portugal e Brasil) exibem uma clara intenção de 
romper com visões estereotipadas da sexualidade e do género, sem que alguma seja 
efetivamente transformadora.  

DISCUSSÃO   
Questiona-se a omissão de algumas realidades (corpos ‘disformes’, pessoas 

envelhecidas, homoafetividade feminina) nestes discursos predominantemente 
heteronormativos, onde o protagonista da prevenção do VIH/Sida é o preservativo 
exclusivamente masculino. Reserva-se um espaço insuficiente à diversidade de valores 
(centrados quase apenas na responsabilidade), à clareza das mensagens sobre a 
problemática e ao empowerment feminino.  
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OBSERVAÇÃO E PRECONCEITO 

Victor M. S. Gil 
Departamento de Química, Universidade de Coimbra; ex-Exploratório Ciência Viva, Coimbra 

Resumo 
Depois de uma breve referência ao senso comum e à Ciência como respostas à necessidade 
básica de conhecer o mundo de que fazemos parte e do reconhecimento  que na escola se 
cruzam e exercitam  o conhecimento científico e o conhecimento vulgar – mais urbano ou mais 
rural – e se identificam as respetivas capacidades e limitações, procede-se a um primeiro esforço 
taxonómico sobre os principais equívocos gerados pelo senso comum e desmontados pelo senso 
científico.  
Conforme a origem de cada um, podem identificar-se quatro grandes categorias de equívocos: A. 
Aliados a perceções e experiências do quotidiano; B. Resultantes de confusão no plano teórico; C. 
Associados a ingenuidade científica; D. Relativos a ambiguidade de linguagem.  
Cada uma destas categorias subdivide-se em grupos que vão desde a interpretação precipitada 
das percepções sensoriais ao uso imperfeito da linguagem, passando pelos abusos da sabedoria 
popular e da intuição, pela confusão de conceitos, pela extensão a micro-sistemas da experiência 
com macro-sistemas, pelo envolvimento do preconceito e de critérios do plano emocional, etc.  
Uma esquemática mas variada exemplificação abre caminho para o valor educativo desta 
abordagem, para além do seu valor epistemológico.  

Palavras - chave: senso comum, senso científico. 

Abstract 
After a brief reference to the so-called common sense and to Science, as two expressions of the 
basic need to know the world of which we are part, and acknowledging schools as a space where 
scientific knowledge and common knowledge – either urban or rural – interact and the 
corresponding capabilities and limitations are identified, a preliminary taxonomic effort is made 
around the major constructs of common sense that are denied by experiment and scientific sense. 
According to the corresponding origin, four major categories of misconceptions can be identified: A. 
Those directly associated to daily life perceptions and experiences; B. Those arising from 
confusion at the theoretical level; C. Those coming from scientific naivety; D. Those related to 
ambiguous language. 
Each of these categories sub-divide into various groups, ranging from rash interpretations of 
sensorial perceptions to the imperfect use of language, and including abuses at the level of popular 
knowledge and intuition, confusion of concepts, acritical extension of experience with macro-
systems to micro-systems, involvement of prejudice and criteria of the emotional sphere, etc.  
A very schematic, albeit varied, illustration paves the way to the education value of this approach, 
beyond its epistemological value.   

Keywords: popular knowlege, scientific knowledge. 

INTRODUÇÃO: SENSO COMUM E CIÊNCIA 

A pretensa objetividade dos dados da observação – espontânea ou intencional, 
sistemática ou dispersa, rigorosa ou aproximada – não escapa à subjetividade das 
perceções sensoriais e, sobretudo, à subjetividade das ideias que a permeiam ou 
interpretam. Com efeito, a realidade que procuramos conhecer e compreender para viver 
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melhor pode ser tomada como uma realidade composta de “dados” e de 
“construídos” (Deutsch, 2013), adequadamente combinados. As ideias são “construídos” a 
nível das organizações e interações neuronais. As ideias que se replicam – como 
representação mental e como comportamento – estão na origem da Cultura e têm 
recebido a designação de “memes”, em analogia com os genes como entidades 
replicadoras (Deutsch, 2013; Blackmore, 1999). 

A necessidade básica de conhecer o mundo complexo de que fazemos parte tem 
por expressão tanto o chamado senso comum como a Ciência (Gonçalves-Maia, 1998), 
quer considerados numa perspetiva mais popperiana de continuidade, quer na linha da 
epistemologia bachelardiana de ruptura (cf. Santos,1988).  

É aquele – o conhecimento vulgar – que, embora numa mistura estática, dispersa e 
acrítica de observações e ideias – de raiz espontânea e intuitiva – aceite e transmitida 
passivamente, perpetuando hábitos e tradições, se traduz em atos de agir e de pensar de 
base cultural e social indubitavelmente de interesse prático utilitário no dia a dia e ao 
longo da vida. Mas é também esse que, permeável ao dogmatismo, às crenças, às 
certezas definitivas e ao preconceito, divorciado da racionalidade e do questionamento – 
ainda que, por vezes, temperado com elementos de conhecimento científico –, 
permanece na ilusão e no erro como “obstáculo epistemológico”.  

Identificar o erro e aprender com ele – embora, também, beneficiando do êxito – é 
uma tarefa central do cientista, revelado como criador que, de forma sistemática, 
quantitativa e crítica, vai além do imediato e superficial, que aspira à objetividade, que 
procura a razão por detrás das regularidades, que se submete ao escrutínio de uma 
permanente validação, que aceita ser o conhecimento científico incapaz de se apropriar 
da realidade com ela é mas apenas aproximadamente, preparado para as limitações da 
Ciência em constante evolução. E que deve reconhecer-se como sujeito não totalmente 
imparcial e, também ele, influenciado pelo preconceito. 
Na verdade, certamente em termos práticos, o senso comum e o senso científico não 
estão necessariamente nos antípodas um do outro. Naturalmente comunicantes entre si, 
abrem-se, ainda que em extensão diferente, à comunidade. A escola é o espaço de 
excelência onde, de várias formas, se cruzam o conhecimento vulgar, mais urbano ou 
mais rural, com o conhecimento científico. Nesse processo se exercitam um e outro e se 
identificam as respetivas capacidades e limitações, entre estas, os principais equívocos 
gerados pelo senso comum e desmontados pelo senso científico.  

Uma breve identificação de tais equívocos logo mostra terem diversas origens, 
desde a interpretação direta das percepções sensoriais ao uso imperfeito da linguagem, 
passando pelo poder da intuição, pela confusão de conceitos, pelo efeito da emoção, etc. 
Reconhece-se, assim, valor epistemológico e educativo num primeiro esforço taxonómico 
de categorias e sub-categorias conforme tais origens. Mas há um benefício adicional, 
designadamente no âmbito da educação em ciências, que decorre da extensão da 
mesma abordagem crítica e sistemática a vários domínios curriculares, a qual alerta para 
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a necessidade de acrescida atenção aos processos de apropriação de saberes e 
competências no mundo escolar. 

UMA TAXONOMIA DOS EQUÍVOCOS 
Assim, num contínuo entre senso comum e senso científico, podem identificar-se 

quatro grandes categorias:  

A. Equívocos aliados a perceções e experiências. 
B. Equívocos resultantes de confusão no plano teórico. 
C. Outros equívocos resultantes de ingenuidade científica. 
D. Equívocos resultantes de ambiguidade de linguagem.  

sub-divididas em vários grupos, ainda que nem sempre totalmente independentes,  
ilustrados com uma brevíssima menção a alguns exemplos.  

Categoria A: 
A1. Ditadura da perceção direta 

 A2. Ditadura da “sabedoria popular”  
A3. Imperfeita experiência sensorial 
A4. Poder da intuição e efeito-surpresa 

A1: Perceção do “tamanho” da Lua e do Sol ao longo da “esfera celeste” (Figura 1). 

Figura 1. A fotografia não engana (www.flickr.com/
photos/schmitzcory) 

!  

A2: Agricultura e fases da Lua (regularidades acumuladas, superstição e referências 
científicas).  
A3: Experiência da vela e composição do ar (Figura 2). 
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Figura 2. Uma experiência que pode enganar 

!  

A4: Queda livre de dois corpos de tamanho idêntico e massa diferente;  trajetória mais 
curta entre dois objetos pode não ser a direito (Figura 3).  

Figura 3. O caminho mais curto (módulo do Exploratório Ciência 
Viva, Coimbra) 

!  

Categoria B: 
B1. Confusão de conceitos 
B2. Confusão entre macro- e micro-sistemas 

B1: Objetos que sobem no ar ou na água, como se tivessem “peso para cima”; vento que, 
soprando por cima de um telhado, faz levantar as telhas (Figura 4); bons modelos 
preditivos que não são boas explicações (Gil & Paiva, 2010). 
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Figura 4. Telhas ao vento (efeito de Bernoulli). 

!  
B2: Indeterminação nas alterações do micro-objeto sujeito a observação;  quantização da 
energia; energia de permuta associada à indistinguibilidade de partículas pequenas de um 
sistema (cf. Cadeira & Gil, 2011). 

Categoria C:  
 C1. Pseudo-conforto inteletual gerado por critérios do plano emocional 
 C2. Pseudo-conforto inteletual gerado pelos resultados quantitativos 
 C3. A ilusão de acaso onde há, apenas, escassez de dados 

C1: Nem sempre o todo é a soma das partes, e.g. o chamado “princípio de aufbau” na 
estrutura eletrónica dos átomos pode falhar (Gil, 2000); há conforto inteletual em 
declarações de estabilidade aliadas a orbitais de valência completas (Gil & Paiva, 2010).  
C2: A dimensão quantitativa da lei da atracão de Newton permite falar de força gravítica 
sem se saber o que é e que relação tem com a deformação do espaço-tempo na teoria da 
relatividade de Einstein (Deutsch, 2013). 
C3: Muitos eventos atribuídos ao acaso não são, de facto, aleatórios, mas considerados 
como tal simplesmente devido ao desconhecimento das circunstâncias precedentes ou 
concomitantes.  

Categoria D: 
 D1. Os riscos das analogias e das metáforas. 
 D2. O contexto e o uso menos atento das palavras. 

D1: O uso de analogias é potencialmente vantajoso, mas deve ser judicioso e crítico. O 
uso de palavras como meras metáforas – e.g. “vírus” em informática, ou  “cor” para os 
quarks – não apresentam especiais riscos. Mais discutível é o uso de expressões como 
“código genético” e “transmissão de informação genética” pelo que encerram de intenção 
não acompanhada de suficiente conteúdo (Figura 6).  
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Figura 6. A Química na descodificação da Genética. 

!  
D2: O uso de palavras com duplo sentido, (e.g. Gil, 2011), ou o uso leviano de certas 
expressões, como na expressão “energia acumulada nas ligações químicas dos 
nutrientes (ou dos combustíveis fósseis) que se liberta no processo de ruptura de ligações 
entre os átomos” (Caldeira & Gil, 2011). 

CONCLUSÃO 
Em conclusão, no confronto entre conhecimento científico e senso comum, a noção 

de senso comum acaba por se estender do cidadão “médio” à escola, num contínuo que 
inclui alguns casos merecedores de mais atenção a diferentes níveis curriculares. Mas 
sempre de portas fechadas ao dogmatismo e a um maniqueísmo cego que, por exemplo, 
levaria os mais incautos a responder com um não espontâneo à pergunta: “acredita que 
33 + 43 + 53 = 63?”.  
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Resumo 

Neste trabalho investigam-se, no evento I Masterclasses UFABC – Hands on Particle Physics, 
dois aspectos que envolveram alunos brasileiros da licenciatura em Física. O primeiro refere-se ao 
perfil motivacional dos licenciandos, quais suas expectativas e interesses; o segundo busca 
identificar, relativamente aos conceitos, os ganhos e dificuldades percebidos pelos participantes. A 
intenção com isso é explorar, para além das possibilidades de discussões relativas ao potencial do 
evento em atingir seus objetivos como veículo de divulgação da Física de partículas, de que forma 
eventos dessa natureza são percebidos por seus participantes. Metodologicamente, os dados 
foram coletados através de um questionário aberto e analisados à luz da Análise Textual 
Discursiva. Os resultados apontam que os licenciandos tomam a aprendizagem em Física de 
partículas como elemento fundamental em sua formação, chamando a atenção para a discussão 
quase que ausente em suas formações; apontam para o uso de softwares como uma ação que 
pode refletir o fazer científico; e destacam o interesse que tem em discutir a Física moderna e 
contemporânea em seus contextos escolares.  

Palavras–Chave: divulgação científica, Física de partículas, masterclasses, formação de 
professores. 

Abstract 

In this work we consider the first UFABC version of the CERN International Masterclasses - Hands 
on Particle Physics. We investigate two aspects concerning one of its participants: the 
undergraduate students following teaching course in physics. The first aspect considered is related 
to their motivation to attend the event. The second try to identify the conceptual goals and 
difficulties they perceived during the event activities. Beyond quantitative discussions concerning 
how efficient the event is in promoting scientific popularization, our intention was to explore in a 
more qualitative way what can be learned from the participants own perceptions about the event. 
From the methodological point of view our data were collected through a set of open questions 
applied at the end of the event and analised in the light of Moraes and Galiazzi´s theory knowed as 
Análise Textual Discursiva. The results found allowed us first to infer how important a general 
knowledge on Particle Physics could be for the students, mainly when their carrier as high school 
physics teachers is considered. Another issue deals with the possible role played by the use of 
softwares in the discussions concerning the making of science. Finally, it must be stressed the 
remarkable interest reported by the students to introduce Modern Physics in the context of high 
schools.        

Keywords: particle physics popularization, physics teaching, masterclasses, science teaching. 
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INTRODUÇÃO 
O debate acerca das potencialidades que podem surgir do contato entre a 

população em geral e, em particular, os estudantes e professores, com os cientistas e 
seus laboratórios tornou-se tema recorrente no âmbito dos estudos sobre espaços não 
formais e de divulgação científica (DC). Imersos em tal debate, autores como Stilgoe, 
Lock & Wilsdon (2014) e Watanabe (2012) vêm apontando que a DC pode constituir-se 
como espaço de diálogo entre o campo científico e o campo escolar. A palavra-chave para 
a superação do distanciamento entre laboratórios científicos e a escola é a ‘renegociação’ 
dos saberes. Para eles, as negociações anteriormente baseadas nas estruturas sociais 
pré-estabelecidas pela posição de poder dos cientistas estão ganhando novas dimensões 
de aproximação e construção de conhecimentos conjuntamente com os agentes 
escolares. Entende-se que essas construções podem estar se constituindo uma 
superação do distanciamento do diálogo entre público e especialista, aos moldes do 
entendimento da relação entre aquele que sabe mais e o que sabe menos, a chamada 
invasão cultural na perspectiva freireana (Freire, 1975).  

No que tange aos saberes da Física de Partículas (FP), encontram-se ainda outras 
demandas mais complexas associadas a políticas públicas e curriculares que apresentam 
obstáculos para a sua implementação em sala de aula. A formação inicial, nesse sentido, 
pode trazer dimensões importantes do reconhecimento dessa área do conhecimento 
como saber passível de ser tratado na escola e que conduz ao reconhecimento formativo 
do cientista no espaço da educação formal.  

A partir dessas considerações, e tomando como relevente a aproximação da escola 
com o contexto da produção científica, o presente trabalho investiga o perfil motivacional 
dos licenciandos, suas percepções a respeito dos ganhos e dificuldades encontrados ao 
longo das atividades do evento I Masterclasses UFABC – Hands on Particle , ocorrido na 1

Universidade Federal do ABC em parceria com o European Organization for Nuclear 
Research (CERN). 

METODOLOGIA 
Face ao objetivo proposto, desenvolveu-se um questionário aberto constituído de 

três questões, a saber: (1) Por que você se interessou em participar desse evento? (2) O 
que você está aprendendo de novo neste masterclasses? (3) O que você achou mais 
difícil de entender neste masterclasses? Essas questões foram respondidas por 41dos 
licenciandos em Física da Universidade Federal de São Paulo, Universidade Federal de 
Itajubá, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e Pontífica 
Universidade Católica. Os dados foram analisados por meio da Análise Textual Discursiva 
(ATD) (Moraes & Galiazzi, 2007). 

 Organizadores no Brasil: CMS, escola básica, SPRACE e GrECC.1
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PRINCIPAIS RESULTADOS 
As questões formuladas circunscrevem as dimensões de análise perseguidas; 

assim, a questão (1) busca identificar o aspecto motivacional e as questões (2) e (3) 
traçam aspectos do aprendizado e dificuldades encontradas. 

(i) perfil motivacional dos participantes, suas expectativas e interesses 
Da análise dessa dimensão (Gráfico 1), destacam-se as respostas que salientam o 

interesse dos licenciandos em aprender conteúdos de FP e a importância atribuída ao 
tema para sua formação. 

Gráfico 1. Distribuição dos aspectos motivacionais 

!  

A discussão sobre a importância de se tratar nos cursos de licenciatura temas de 
Física contemporânea é bastante recorrente, ainda que distante de um consenso. Por 
exemplo, um dos pontos nevrálgicos deste debate assenta sobre a dificuldade temporal e 
os pré-requisitos para que a FP possa ser implementada com os cuidados que a 
complexidade do tema exige. Não é o objetivo aqui discutir esta problemática, mas cabe 
salientar a pertinência do assunto frente à demanda indicada pelo público. Outros 
aspectos apontados pelos participantes referem-se à possibilidade de interação com os 
pesquisadores da universidade e a aproximação com o fazer científico. Ainda que em 
menor número, essas respostas revelam o interesse dos licenciandos em ter contato com 
as pesquisas científicas desenvolvidas no país. 

(ii) os ganhos e dificuldades percebidas, relativamente aos conceitos 
As respostas dessa categoria não apresentam repetição de termos, sendo possível 

identificar apenas aspectos mais gerais, a saber: 
a) Conceitos em FP: as unidades de significados conceituais mencionadas 
referem-se a “força forte e fraca”, “antimatéria”, “estrutura da matéria”, “partículas 
subatómicas” e “reações físicas”. Nota-se que as unidades de significado se 
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reportam a temas de uso frequente em textos de divulgação em FP (Kemper, 
Zimmermann, & Gastal, 2010) e foram mencionados durante as palestras.  
b) Análise de dados: as respostas versaram sobre o processo de análise a partir do 
software disponibilizado, trazendo o aspecto técnico do processo de análise dos 
dados. Citações que ilustram esse tipo de percepção são: [pude conhecer] “(...) 
como os dados são coletados e processados.”, “(...) como utilizar o software de 
análise dos dados.”, “(...) como identificar e classificar amostras do CERN”.  
c) Importância para a formação: destacam-se a necessidade de se discutir temas 
científicos contemporâneos nos espaços de formação secundário e universitário. 
Uma citação ilustrativa deste aspecto é: “[a FP] (...) é novidade e pouco discutida 
nas escolas”.   
Para além das discussões a respeito do processo de desenvolvimento conceitual 

dos participantes em sua interação com materiais de DC, pontua-se que temas científicos 
abarcam um conjunto de conceitos e adquirem sentido mais preciso e rigoroso na medida 
em que os mesmos se apresentam em suas articulações próprias com os demais 
elementos do aparato teórico, experimental e até filosófico que fundamenta o modelo ou 
teoria a que pertence. Por outro lado, por se tratar de dados coletados num questionário 
de autoavaliação, é importante considerar a caráter simbólico que o domínio de um 
conceito ou tema, ainda que em bases frágeis, pode produzir enquanto dimensão legítima 
do processo de desenvolvimento cognitivo individual de cada participante. Assim, parece 
lícito inferir que os participantes, ao mobilizarem temas que julgam pertencentes ao seu 
campo de entendimento, apontam reconhecimento de assuntos e conceitos 
característicos da área de FP.     

BREVE DISCUSSÃO 
A análise aponta que os licenciandos tomam a aprendizagem em FP como 

elemento fundamental em sua formação, chamando a atenção para a discussão quase 
que ausente em suas formações. Eles salientam o uso de softwares como uma ação que 
pode refletir adequadamente o fazer científico; e destacam o interesse que tem em 
discutir a Física moderna e contemporânea. No que se refere a esse último aspecto, nota-
se que os conteúdos conceituais indicados pelos participantes adquirem um valor 
simbólico que pode estar sendo influenciado pela dinâmica do evento. Essa percepção 
mobilizadora no contexto escolar, a nosso entender, pode ser aproveitada desde que a 
abordagem em FP considere tanto os aspectos sociais, politicos, econômicos, culturais e 
escolares que envolvem o assunto. Também é importante destacar que a FP tem, nos 
últimos anos, aumentado sua visibilidade midiática devido a fatores tanto científicos 
quanto socioeconômicos, haja vista a necessidade crescente de esclarecer os 
contribuintes das finalidades dos avolumados recursos envolvidos na construção e 
manutenção de seus laboratórios. Nesse sentido, iniciativas como o Masterclasses 
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contribui sobremaneira para o aprofundamento e circulação de idéias tanto da perspectiva 
dos cientistas como dos licenciandos. 
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CARNAVAL: MANIFESTAÇÃO CULTURAL BRASILEIRA E SUAS 
RELAÇÕES COM MODELAGEM E ETNOMATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

Zulma Elizabete de Freitas Madruga; Maria Salett Biembengut 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil 

Resumo  
Nesta pesquisa os dados empíricos advieram de um criador de alegorias de carnaval – 
carnavalesco. Objetivou-se fazer análise comparativa entre o processo de criação de alegorias, 
modelagem e etnomatemática. Os procedimentos metodológicos foram divididos em duas etapas: 
apreensão empírica e significação dos dados à luz da teoria. Apreensão, etnografia do lugar e da 
pessoa que cria alegorias para desfile de carnaval. Significação: organização, classificação e 
análise dos dados. A análise dos processos envolvidos sugeriu como resultado que a pessoa que 
cria alegorias de carnaval perpassa as mesmas etapas prescritas na modelagem, sob uma 
perspectiva etnomatemática. 
Palavras–Chave: Cultura popular, Carnaval, etnomatemática, modelagem, cognição. 

Abstract 
In this research the empirical data thereby made a creator of carnival floats - carnival. The 
objective was to make comparative analysis between the process of creating allegories, modelling 
and Ethnomathematics. Methodological procedures were divided into two stages: empirical 
apprehension and significance of the data in the light of the theory. Apprehension, the place 
ethnography and the person who creates allegories for carnival parade. Signification: organization, 
classification and data analysis. The analysisthe processes involved suggested the result that the 
person who creates carnival allegories runs through the same steps prescribed in the modelling 
under a Ethnomathematics perspective. 

Keywords: Popular culture, Carnival, ethnomathematics, modeling, cognition. 

INTRODUÇÃO  
O modelo traz saberes e fazeres de quem cria e carrega valores culturais que 

consistem na arte ou técnica de conhecer, explicar e entender diversos contextos – 
etnomatemática, (D’Ambrosio,1993). Matemática praticada por grupos culturais: 
comunidades urbanas e rurais; grupos de trabalhadores; classes profissionais; crianças 
de certa faixa etária; sociedades indígenas; e grupos que identificam por objetivos e 
tradições comuns.   

Um carnavalesco (pessoa que cria alegorias para um desfile de carnaval), no 
processo de criação de alegorias, por exemplo, recebe um tema a ser desenvolvido, 
procura entender, para então criar alegorias. Neste processo, traz consigo seus saberes e 
tradições.  

Analisando o trabalho do carnavalesco, buscou-se valorizar os processos de 
criações, e objetivou-se analisar comparativamente os processos de criação de alegorias 
de carnaval aos de modelagem sob uma perspectiva etnomatemática. Das questões 
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iniciais, buscaram-se obter dados e inteirar-se das ações do carnavalesco no processo de 
criação e, na sequência, subsídios teóricos que permitissem analisar os dados.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Adotou-se mapeamento como princípio metodológico (Biembengut, 2008). Dados 
coletados em campo advieram de duas fontes: documentos e pessoas. E, ainda, por meio 
de observação no processo de criação de alegorias. A entrevista foi realizada em dois 
momentos: narrativa livre e semiestruturada. 

Foi utilizada a entrevista por meio de narrativas, onde a pessoa entrevistada – 
carnavalesco falou sobre seu trabalho e seus processos de criação, estas narrativas 
foram aliadas aos documentos por ele fornecidos e as as observações realizadas no 
barracão da escola de samba na qual o carnavalesco pertencia, onde criava e 
confeccionava alegorias para aquele ano, foi outro tipo de levantamento de dados. 
Observações estas, registradas em diário de campo e fotos.  

Para efetuar a análise dos dados, foi necessário avaliar, apreciar e julgar, dividindo-
os conforme sua relevância, categorizando e identificando os principais elementos. Na 
análise do entorno, procurou-se compreender a articulação entre os diversos fatores 
envolvidos para que fosse possível identificar os efeitos que caracterizam fatos que 
poderiam ser considerado relevante.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Constatou-se que para o carnavalesco gerar modelo de alegorias requer que: (1.º) 
aguce sua percepção para que reconheça os diversos elementos envolvidos em seu tema 
e, assim, apreenda o que dispõe; (2.º) instigue a compreensão sobre os diversos entes 
que dispõem para levar à avenida no dia do desfile, explicitando ao formular um modelo 
de alegorias que expresse a essência desse tema na música e nos movimentos; e (3.º) 
dote de significação o modelo que levará a avenida para os que apreciarão, para assim 
validar seu trabalho, por meio da expressão dessas pessoas.  

Percepção e apreensão  
O carnavalesco percebe o que deverá apresentar quando recebe o tema para 

aquele ano. Segundo o entrevistado, ao receber o tema, é consultado para contribuir com 
suas sugestões: escolha do tema.   

Ao ler o texto, o carnavalesco tem o primeiro contato com a história que irá 
desenvolver: reconhecimento da situação-problema. E então, começa a busca por 
subsídios na tentativa de que novas ideias possam aparecer: familiarizar com o assunto 
ou dispor de referencial teórico. O carnavalesco disse que ao receber o enredo, 
desenvolveu em alas, salientando quais setores considerava importante para fazer as 
alegorias. Disse: “Aí tu vai atrás de pesquisas que te dão alguns detalhes que não tem no 
enredo, que não tem no tema escrito”.  
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Comenta que costuma ler sobre o tema/assunto, visitar lugares, museus, que 
possam fundamentar seu desfile: a história local e da região, costumes e construções. O 
carnavalesco procura perceber o entorno do tema, reconhecendo o que existe sobre o 
assunto, e, na sequência, apreender um referencial teórico que guie suas criações. Assim, 
os primeiros procedimentos utilizados na criação e construção de alegorias são similares 
à primeira etapa dos processos de modelagem, (Biembengut, 2007) e (Bassanezi, 2002).  

Compreensão e explicitação  
Após decidir os setores e o que cada carro alegórico irá representar no desfile, 

efetuando assim, os primeiros modelos mentais, o carnavalesco passa à formulação do 
modelo, a partir do que dispõem, isto é, começa a desenhar cada carro alegórico que irá 
para o desfile. Sabedor do meio que vive, a explicação desse conhecimento se desdobra 
nesta fase. “Claro que depois, quando eu vou desenhar o carro eu já amadureci bem a 
ideia, [...] agora eu vou fazer isso de verdade”.  

A segunda etapa da modelagem matemática proposta por (Biembengut, 2007) e 
(Bassanezi, 2002) baseia-se na formulação e resolução do problema – modelo. Esta 
etapa consiste na classificação das informações coletadas na fase anterior, na 
identificação dos fatos envolvidos e formulação do modelo.  

Com os modelos elaborados o carnavalesco segue a fase seguinte, construção das 
alegorias - resolução do problema. (Biembengut, 2000, p. 4), “uma vez modelada, resolve 
a situação-problema a partir do modelo, realiza-se uma aplicação e interpreta-se a 
solução, procurando, assim, descrever e deduzir ou verificar outros fenômenos a partir 
deste modelo”.  

É nessa etapa que começa o trabalho no barracão, onde várias pessoas se 
empenham nas construções. O carnavalesco não está sozinho; ele coordena o barracão 
onde trabalham ferreiros, escultores, marceneiros, pintores, aderecistas, entre outros 
profissionais. Todos empenhados em executar o trabalho da melhor forma, ou seja, 
construir as alegorias mais fiéis possíveis ao modelo elaborado pelo carnavalesco.  

Significação e expressão  
Uma vez traduzidos e representados por meio de modelo, é preciso saber se faz 

sentido e se é válido. Nesta fase o carnavalesco procura traduzir suas percepções e 
compreensões, para um especifico grupo apresentar no carnaval. A avaliação de suas 
criações virá de três fontes externas: do público, da imprensa e da comissão julgadora.  

O carnavalesco tem suas criações e construções avaliadas durante o desfile de 
carnaval, na avenida. Seu julgador é o público: as pessoas que assistem ao desfile, a 
imprensa e a comissão julgadora oficial. Conforme o carnavalesco é o público que mais 
interessa para ele: “quando a gente encosta o abre-alas lá na arrancada do desfile, tu tem 
uma ideia já, porque é ali a gente vê o, a resposta da arquibancada”. E que se preocupa 
em criar alegorias de fácil entendimento, carros alegóricos que apresentem a história 
(enredo) de maneira simples, para que qualquer pessoa possa compreender seu desfile, 
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pois, tem respeito e admiração às pessoas que assistem: “eu me preocupo muito com 
essa parte assim da arquibancada entender o meu desfile” - interpretação da solução.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O carnavalesco cria modelos de alegorias em sua mente, advindas de percepções 
e apreensões do entorno, que, a partir da compreensão e do entendimento, transforma 
em um modelo externo geral, isto é, conjunto de modelos particulares representados em 
desenhos, propostas e esquemas que, uma vez produzidos, ilustrarão um desfile de 
carnaval para o deleite de muitas pessoas. Pode-se afirmar que, na criação de alegorias 
de carnaval, o carnavalesco perpassa as fases do processo cognitivo.  

Pode-se verificar que há relação entre o processo de criação de alegorias de 
carnaval e os processos de modelagem matemática sob uma perspectiva 
etnomatemática. O trabalho do carnavalesco é um exemplo sobre o que ocorre em todas 
as áreas do conhecimento, nos trabalhos ou atividades das pessoas; em especial, 
aquelas que têm como foco a criação. Essas pessoas, em seu trabalho de criação, 
recebem vários tipos de informação de fontes diversas que uma vez selecionadas e 
reorganizadas podem gerar novos conhecimentos frente a novas necessidades impostas 
pelo meio, sejam econômicas, sociais, históricas ou culturais.  

Nesses termos, considera-se que a Educação escolar não pode negligenciar essa 
condição e, por conseguinte, o conhecimento acadêmico precisa ser desenvolvido de tal 
forma a ser inter e transdisciplinar. A etnomatemática integrada à modelagem possibilita 
ao estudante se interessar, também, por saber fazer, saber criar, isto é, saber pesquisar 
para produzir algo que possa contribuir com o meio que vive ou em que pretende atuar. 
Isso implica que os conteúdos programáticos não serão postos ‘enfileirados’, cada um 
“limitado e fechado em sua disciplina”, “destinados” a permanecerem em memória de 
curto ou médio prazo, esquecidos ou apagados pela mente tão logo não sejam mais 
necessitados. 
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CONCURSO POLARACT - MENSAGEM POLAR: PROMOVENDO A AÇÃO 
SOCIOPOLÍTICA EM JOVENS SOBRE OS PROBLEMAS QUE AFETAM 

AS REGIÕES POLARES 

Patrícia Fialho Azinhaga; Pedro Reis 
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

Resumo  
Uma educação em ciências capaz de educar para uma cidadania ativa, responsável e eficaz tem 
vindo a ser reiterada pelos problemas sociocientíficos e socioambientais que a sociedade enfrenta 
atualmente. Neste contexto, o presente estudo pretendeu analisar as potencialidades do concurso 
‘PolarAct – Mensagem Polar’ na promoção da ação sociopolítica dos jovens sobre os problemas 
que afetam as regiões polares. A investigação teve como objetivo identificar as principais 
competências desenvolvidas pelos jovens e as dificuldades manifestadas, assim como clarificar as 
apreciações feitas por aqueles e pelos professores responsáveis pelas equipas a participar. O 
estudo seguiu uma abordagem investigativa de orientação interpretativa. Como participantes, 
incluiu os alunos das 12 equipas a participar no concurso, de níveis de ensino entre o  2.º ciclo e o 
ensino secundário. O inquérito por entrevista e a análise de documentos foram as técnicas de 
recolha de dados adotadas, optando-se pela análise de conteúdo como metodologia de análise 
dos dados recolhidos. Os resultados obtidos revelam que a abordagem adotada no âmbito do 
concurso se revelou positiva na promoção da ação sociopolítica junto da maioria dos jovens, 
permitindo o desenvolvimento de competências de conhecimento, raciocínio, comunicação, 
atitudinais e  de ação sociopolítica.  

Palavras–Chave: Ação sociopolítica, Controvérsias sociocientíficas e socioambientais, Regiões 
polares, Educação em Ciências 

Abstract 
A science education capable to educate to an active, responsible and effective citizenship has 
been highlighted by social-scientific and socio-environmental problems that society faces today. In 
this context, the present study sought to analyse the potential of the contest 'PolarAct - Message 
Polar' in the promotion of social-political action of young people on issues that affect the Polar 
regions. The investigation was oriented towards identify the key skills developed by young people 
and also their difficulties, as well as interpreting the observations made by them and by the 
teachers responsible for the teams in the competition. The study followed an investigative 
approach with an interpretative guidance. The participants were students in 12 teams participating 
in the competition, from different levels of education between 10 and 17 years old. The interview 
survey and document analysis was used for the data collection process, adopting the content 
analysis as a methodology for analyzing the data collected. The results show that the approach 
adopted within the scope of the contest has been positive in promoting social-political action for the 
majority of the students, allowing the development of skills, of knowledge, reasoning, 
communication, attitudes and social-political action. 

Keywords:  Socio-political action, environmental and socio-scientific issues, Polar Regions, 
Science Education 
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INTRODUÇÃO 
A história da Terra tem sido marcada por  diversas alterações ambientais, sendo 

este um processo natural do planeta. Contudo, as alterações atualmente observadas não 
têm precedentes (AMAP, 2012; IPCC, 2013), constituindo hoje uma preocupação e um 
desafio global. É inequívoco o contributo humano no aquecimento do sistema climático 
(IPCC, 2013; UNEP, 2013), destacando-se as atividades que implicam a emissão de 
gases efeito estufa.  

As regiões polares  são o local onde as alterações climáticas se têm feito sentir 
mais intensamente (UNEP, 2013). As questões sociocientíficas e socioambientais que 
envolvem as regiões incluem fortes dimensões políticas, económicas e éticas, 
relacionadas com novas oportunidades para a exploração de recursos, para o comércio e 
para o desenvolvimento económico destas regiões. Estas oportunidades constituem 
desafios não apenas para as regiões polares mas para o mundo em geral, pelos riscos 
ambientais e sociais – locais e globais – associados. Como tal, requerem-se respostas 
urgentes, implicando uma colaboração e ação globais, quer na redução do ritmo das 
mudanças globais observadas, quer na resistência a essas mudanças. 

A necessidade de preparar os cidadãos para a resposta a tais desafios e para a 
tomada de decisão e ação fundamentada e eticamente adequada é evidente. Torna-se 
fundamental o desenvolvimento de uma sociedade cientificamente literata para que seja 
possível a participação pública na tomada de decisões (UNESCO, 2003) com vista a uma 
mudança eficaz. Como tal, a educação em ciência deve contribuir para a formação de 
cidadãos cientificamente cultos, capazes de participarem activa e responsavelmente nos 
desafios que a sociedade enfrenta. Para tal, são necessárias propostas curriculares que 
contemplem situações que permitam aos alunos questionar, encontrar os seus próprios 
caminhos de investigação, discutir diferentes perspectivas e desenvolver as suas próprias 
conclusões (Bencze & Carter, 2011; Reis, 2014), assim como, dotar os alunos da 
capacidade e do compromisso para a ação responsável, apropriada e eficaz, ou seja, 
capacitar os alunos para a ação sociopolítica (Hodson, 2003, 2010).  

METODOLOGIA 
A presente investigação pretende analisar o impacto de situações de aprendizagem 

focadas em questões sociocientíficas relativas às regiões polares na promoção de 
competências de ação sociopolítica em jovens. 

O estudo decorreu da participação no concurso “PolarAct – Mensagem Polar" de 
48 alunos organizados em 12 equipas de quatro elementos, do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário de 3 escolas de língua oficial portuguesa. A participação no 
concurso constou da produção de uma mensagem, com recurso às ferramentas da Web 
2.0, que chamasse a atenção para um problema relacionado com as mudanças que se 
observam atualmente nas regiões polares e suas consequências, quer locais quer 
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globais, escolhido pelos alunos, e da elaboração de uma reflexão escrita  sobre a 
investigação desenvolvida.  

A metodologia investigativa adotada enquadra-se numa abordagem qualitativa 
interpretativa. A análise de documentos e o inquérito por entrevista foram as técnicas de 
recolha de dados utilizadas. Os dados foram posteriormente submetidos a análise de 
conteúdo. 

O estudo encontra-se organizado em 4 fases distintas [figura 1].  

Figura 1. Organização do presente estudo nas distintas fases de consecução. 

                   !  

PRINCIPAIS RESULTADOS 
Os resultados são apresentados de acordo com as categorias e subcategorias das 

competências que se pretenderam estimular através da participação no concurso PolarAct 
– Mensagem Polar [tabela 1]. 
 Relativamente às competências de conhecimento, os alunos revelaram construção 
de conhecimento substantivo sobre as regiões polares. 
 No campo das competências de raciocínio todas as equipas identificam as causas e 
consequências do problema investigado e a maioria revela capacidade crítica expondo a 
sua opinião. No entanto, manifestam dificuldades no acesso a fontes primárias credíveis 
cientificamente e na validação da argumentação recorrendo à citação de autores e à 
referenciação bibliográfica. 
 Quanto às competências de comunicação os jovens fazem uso de uma linguagem 
apelativa e motivadora, revelam originalidade nas mensagens produzidas, com metade 
das equipas a demonstrar uma exploração conveniente do potencial das ferramentas da 
web 2.0. Contudo, verifica-se um maior rigor científico nas reflexões escritas observando-
se dificuldade na transposição de conceitos científicos para uma linguagem mais clara e 
objetiva na mensagem.  
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Tabela 1. Categorias e subcategorias das competências manifestadas e/ou desenvolvidas pelos 
alunos participantes no concurso PolarAct – Mensagem Polar 2014, com indicação da  frequência 

absoluta NRE (número de equipas que referiram determinado aspeto) e percentagem (%) em 
função do número total de equipas participantes (n=12). As competências  evidenciadas no 

decurso das entrevistas encontram-se indicadas a cinzento 

Categorias Sub-categorias Descrição NRE %

Conhecimento

Construir e utilizar conhecimento 
sobre as características peculiares das 
regiões polares.

Existência de grande massas de gelo que cobrem as regiões 
polares.

8 66,6

Zonas térmicas - Equilíbrio da temperatura global 3 25,0

Espécies exclusivas das regiões polares 6 50,0

Permafrost – solo gelado característico das regiões polares, 
rico em CO2 e metano

1 8,3

Construir e utilizar conhecimento 
sobre  os problemas que afetam as 
regiões polares.

Degelo das calotes polares nas regiões polares 9 75,0

Extinção de espécies - Mudança nos ecossistemas polares 3 25,0

Aquecimento nas regiões polares 1 8,3

Caça ilegal no oceano antártico 1 8,3

Raciocínio

Identificar causas relativas ao 
problema a investigar.

Aquecimento global (aumento dos GEE’s) 8 66,6

Aumento da temperatura do oceano e do ar junto à 
superfície

2 16,6

Poluição 7 58,3

Desflorestação 1 8,3

Uso excessivo de combustíveis fósseis 1 8,3

Caça com fins comerciais 1 8,3

Redução da camada de ozono nestas regiões 1 8,3

Identificar consequências relativas ao 
problema a investigar.

Subida do nível do mar 9 75

Alteração das correntes marítimas 4 33,3

Mudanças climáticas 2 16,6

Aumento da temperatura global 1 8,3

Aumento da temperatura da água 1 8,3

Extinção de espécies 10     83

Submersão de área terrestre (ilhas e zonas costeiras) 7 58,3

Diminuição das reservas mundiais de água potável 2 8,3

Degelo do permafrost 1 8,3

Desiquilíbrio nas cadeias alimentares 2 16,6

Aumento do degelo 2 16,6

�127



Selecionar a  informação em função 
do problema a investigar, a partir de 
fontes diversificadas, distinguindo o 
essencial do acessório.

Apresenta bibliografia 5 41,6

Faz citações referindo as fontes 4 33,3

Faz citações mas não refere os seus autores 6 50,0

Não apresenta referências bibliográficas 7 58,3

Não indicia seleção de informação em função do problema 3 25,0

Organizar/articular os argumentos  de 
forma lógica e coerente, em função do 
problema a investigar.

Ordena/articula de forma lógica e coerente os argumentos 8 66,6

Argumenta recorrendo a dados 9 75,0

Evidencia dificuldade na ordenação lógica e coerente dos 
argumentos

4 33,3

Revelar capacidade crítica, exprimindo 
e fundamentando a opinião.

Expõe as suas opiniões fundamentando-as 8 66,6

Expõe as suas opiniões mas não fundamenta 2 16,6

Não expõe opinião 2 16,6

Comunicação

Utilizar uma linguagem apelativa. A redação motiva bastante para o problema em estudo 4 33,3

A redação  é moderadamente motivadora para o problema 
em estudo

6 50,0

A redação não é apelativa e não motiva para o problema em 
estudo

2 16,6

A mensagem  é apelativa e motiva para o problema em 
estudo

9 75,0

A mensagem  não é apelativa e não motiva  para o problema 
em estudo

3 25,0

Utilizar uma linguagem cientificamente 
correta.

A reflexão evidencia correção científica 9 75,0

A Mensagem evidencia rigor científico 5 41,6

Comunicar com clareza e objetividade. A reflexão apresenta  escrita clara e objetiva 7 58,3

A mensagem é clara e objetiva para o problema em estudo 8 66,6

Recorrer com qualidade às 
ferramentas Web 2.0 para produzir e  
comunicar as mensagens.

Recorre às ferramentas Web 2.0 para pesquisa 5 41,6

Explora o potencial das ferramentas Web 2.0 na produção 
das mensagens

6 50,0

Comunicar  de forma criativa. A mensagem revela criatividade (materiais, texto, formato) 6 50,0

Atitudes

Revelar autonomia na realização das 
tarefa proposta. - -

Contribuir colaborativamente para a 
resolução de problemas. - -

Reconhecer a importância e o dever 
de participar e desenvolver iniciativas 
que contribuam para a resolução de 
problemas sócio ambientais.

Reconhece que é importante participar e desenvolver 
iniciativas

11 91,6

Reconhece que temos o dever de participar e desenvolver 
iniciativas

8 66,6

Ser consciente da possibilidade de 
contribuição para a resolução de 
problemas.

Demonstra estar consciente que é possível a contribuição 
para a resolução dos problemas

11 91,6

Tem consciência que pequenas ações podem ter grandes 
impactos

6 50,0

Apresentar possíveis soluções para o 
problema em estudo.

Utilizar energias renováveis 3 25,0

Utilizar os transportes públicos não poluentes 4 33,3

Aumentar a poupança energética 2 16,6
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 Em relação às competências atitudinais os jovens revelam uma elevada autonomia 
na seleção do problema, planeamento e execução; uma contribuição colaborativa 
evidente na busca de soluções e reconhecem a importância de participar e/ou 
desenvolver iniciativas deste género. A gestão do tempo foi um dos aspetos onde 
sentiram dificuldades. 
 No âmbito das competências de ação sociopolítica todas as equipas manifestam 
consciência da possibilidade de contribuírem para a resolução dos problemas e propõem 
soluções acessíveis a todos os cidadãos apelando à mudança de comportamentos. 
Contudo, nem todas referem quais os comportamentos a adotar. 

BREVE DISCUSSÃO 
De acordo com os principais resultados observados considera-se que a iniciativa 

se revelou positiva na promoção da ação sociopolítica sobre problemas que afetam as 
zonas polares junto dos jovens uma vez que estes desenvolveram competências 
essenciais para a ação sociopolitica. Destacam-se: a) a capacitação como críticos e 
mobilizadores do conhecimento, formulando opinião fundamentada e apresentando 

Acão 
sociopolítica 

Utilizar ao máximo a iluminação natural 2 16,6

Diminuir o uso de combustíveis fósseis 4 33,3

Recorrer aos biocombustiveis 4 33,3

Transportes elétricos ou híbridos 2 16,6

Programas de reflorestação e arborização em centros 
urbanos

1 8,3

Diminuir a poluição 5 41,6

Reduzir a caça 2 16,6

Recolha seletiva de lixo/ reciclagem 2 16,6

Campanhas de sensibilização 1 8,3

Criação de áreas protegidas 1 8,3

Sensibilização junto de organizações 1 8,3

Utilizar ferramentas com maior 
potencial de intervenção e alcance.

Vídeo 5 41,6

Banda desenhada 1 8,3

Imagem 2 16,6

Poema/ Música 1 8,3

Poster 2 16,6

Apelar à mudança de comportamentos 
no sentido de contribuir para a 
resolução de problemas.

Refere mudanças no comportamento para solução dos 
problemas

7 58,3

Apela à mudança de comportamento mas não refere que 
comportamentos é necessário de mudar

3 25,0
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soluções de forma a resolver ou minimizar o problema; b) a apropriação das  
potencialidades da Web 2.0 para iniciativas de ação sociopolítica demonstrada por alguns 
jovens; c) a tomada  de consciência da sua capacidade de ação, ação apropriada e 
manifestação de compromisso na tomada de ação. Contudo, existem algumas 
dificuldades manifestadas pelos jovens, tais como a seleção da informação, o recurso e 
referência a fontes científicas credíveis para validação da investigação, a transposição de 
conceitos científicos para uma linguagem mais clara e objetiva na mensagem e a gestão 
de tempo. 

Atendendo aos resultados e à opinião favorável de alunos, bem como à dos 
professores é evidente a pertinência do desenvolvimento e acompanhamento de 
iniciativas para a promoção de ação sociopolítica no âmbito de outras controvérsias 
sociocientíficas. 
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A EDUCAÇÃO EM MUSEUS: UM INTERCÂMBIO BRASIL-PORTUGAL 
COM O TEATRO DE FANTOCHES NO MUSEU NACIONAL DE HISTÓRIA 

NATURAL E DA CIÊNCIA DE LISBOA 

Felipe Barbosa Dias¹; Micheli Ferreira Fonseca¹; Raquel Barata²; Marta Lourenço²; 
Rejâne Maria Lira-da-Silva¹ 

¹Universidade Federal da Bahia, Brasil; ²Museu Nacional de História Natural e da Ciência da 
Universidade de Lisboa, Portugal. 

Resumo 
A dimensão educacional é importante nos museus, com a incorporação das novas tecnologias de 
comunicação. O objetivo deste artigo é discutir a troca de experiência de atividades educativas em 
museus de ciências naturais do Brasil e Portugal, especificamente relativas ao teatro de fantoches 
na divulgação científica, entre o Núcleo de Ofiologia e Animais Peçonhentos da Universidade 
Federal da Bahia (NOAP/UFBA) e o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade de 
Lisboa (MUHNAC/UL). O método utilizado para o teatro de fantoches como instrumento educativo 
na divulgação científica foi o de Lira-da-Silva et al. (2007). O intercâmbio com o setor educativo 
ocorreu com o apoio à exposição “O Fascinante Mundo das Aranhas e dos Escorpiões” (OFMAE) 
e os outros setores do MUHNAC. Para a OFMAE foram adaptadas 2 peças, apresentadas aos 
visitantes, cujo resultado foi uma maior interação do público com os mediadores e o andamento 
da visita à exposição de forma prazerosa e com abertura para indagações e diálogos. O workshop 
para os educadores do museu resultaram na produção de 3 peças: “A última ceia”, “Troca-por-
troca, “A aventura do astronauta Tobias” e “A salamandra no batatal da avó Emília”, abordando 
conteúdos relativos à botânica, astrofísica e zoologia. A experiência partilhada entre o NOAP/
UFBA e o MUHNAC/UL foi muito relevante no campo da comunicação em museus e o uso dos 
teatro de fantoches mostrou-se uma ferramenta didática que pode ser empregada por seu aspecto 
lúdico, pois seduz os visitantes e o faz pensar com imaginação e prazer, facilitando a 
aprendizagem. 

Palavras–Chave: Divulgação científica, teatro de fantoches, ludicidade, educação e ciências. 

Abstract 
The educational dimension is important in museums, with the incorporation of new communication 
technologies. The objective of this article is to discuss the exchange of experience in educational 
activities in museums of natural sciences in Brazil and Portugal, specifically for the puppet theater 
in science communication between the Ofiologia Center and Venomous Animals of the Federal 
University of Bahia (NOAP/UFBA) and the Museum of Natural History and Science, University of 
Lisbon (MUHNAC/UL). The method used for the puppet theater as an educational tool in science 
communication was the Lira-da-Silva et al. (2007). The exchange with the educational sector took 
place with the support of the exhibition "The Fascinating World of Spiders and 
Scorpions" (OFMAE) and other sectors of MUHNAC. For OFMAE were adapted two parts, 
presented to the visitors, which resulted in a greater audience interaction with the mediators and 
the progress of the visit to the exhibition in a pleasant way and open to questions and dialogue. 
The workshop for museum educators resulted in the production of three parts: "The Last Supper", 
"Exchange-by-exchange", “The Tobias Astronaut Adventure" and "The salamander in Emilia 
Grandma batatal", addressing subjects related to botany, astrophysics and zoology. The shared 
experience between NOAP/UFBA and the MUHNAC/UL was very relevant in the field of 
communication in museums and the use of puppet theater proved to be a teaching tool that can be 
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employed for its playful aspect, it seduces visitors and the makes you think with imagination and 
pleasure, facilitating learning 

Keywords: Science education, teachers’ training. 

INTRODUÇÃO 
Segundo Marandino (2014), as exposições e as coleções dos Museus de História 

Natural (MHN) podem ser consideradas testemunhos do desenvolvimento das Ciências 
Naturais; através delas podem ser compreendidas suas histórias, conteúdos e 
procedimentos científicos. Os MHN são instituições fundamentais para o estudo das 
políticas científicas e podem auxiliar no entendimento da ciência como parte da cultura 
das sociedades. A perspectiva didática das exposições nos MHN surgiu com foco no 
ensino de suas coleções para especialistas. Foi no século XIX, com o rompimento entre 
as coleções científicas e sua apresentação pública, que estes museus assumem com 
maior ênfase a preocupação com seus visitantes, por meio de exposições temáticas. 

A EDUCAÇÃO EM MUSEUS 
Atualmente, a dimensão educacional vem se ampliando nesses museus, com a 

incorporação das novas tecnologias de comunicação. O conhecimento científico não é 
apresentado em seu estado puro nas exposições e nas ações educativas desenvolvidas. 
Os conceitos, ideias e objetos, ao serem expostos, passam por transformações que 
implicam na simplificação, reorganização e produção de novos conhecimentos, 
necessários para levar o público a compreender a ciência apresentada nos museus. Esse 
processo ocorre por variadas razões: valorização do visitante e necessidade de promover 
ações que garantam qualidade do conhecimento científico divulgado nas exposições. Os 
museus devem não só fazer suas exposições e contar as histórias por detrás dos objetos 
das coleções, como desenvolver atividades educativas e culturais que revelem não 
somente os conceitos envolvidos, mas também o processo de produção de 
conhecimentos com base nos objetos. As exposições são estratégias para o 
desenvolvimento de atividades educativas nos museus. Por meio delas é possível realizar 
comparações entre seres e ambientes, compreendendo suas relações, estudar 
comportamentos, entender como os espécimes são coletados, conservados, pesquisados 
e classificados, acessando as informações de caráter teórico e procedimental das 
Ciências Naturais. É possível também apresentar a dimensão processual da ciência, 
fornecendo aos visitantes informações sobre as controvérsias que caracterizam a 
produção do conhecimento científico (Marandino, 2014). O objetivo deste artigo é discutir 
a troca de experiência de atividades educativas em museus de ciências naturais do Brasil 
e Portugal, especificamente relativas ao teatro de fantoches na divulgação científica, 
inclusive sobre animais peçonhentos em exposições no Núcleo de Ofiologia e Animais 
Peçonhentos da Universidade Federal da Bahia (NOAP/UFBA) e no Museu de História 
Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa (MUHNAC/UL). 
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O INTERCÂMBIO ENTRE O NOAP/UFBA (BRASIL) E MUHNAC/UL (PORTUGAL)  
O intercâmbio entre o MUHNAC/UL e o NOAP/UFBA começou em 2007, com 

diversas atividades formativas. Em 2015 foi a vez dos Bolsistas do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES) e estudantes do curso de Licenciatura 
em Ciências Biológicas da UFBA, Felipe B. Dias e Micheli F. Fonseca que realizaram 
estágio no setor educativo do MUHNAC/UL. Estes alunos são também auxiliares de 
curadoria do Museu de História Natural da Bahia da UFBA (MHN/UFBA) e estagiários do 
NOAP/UFBA, um dos laboratórios MHN/UFBA, cadastrado no Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 2008.  

As ações educativas do NOAP/UFBA fazem parte do projeto de extensão 
universitária Rede de Zoologia Interativa (REDEZOO), um programa de produção de 
conhecimento e popularização da Zoologia, através de exposições de longa duração e 
itinerantes, com o uso de kits zoológicos (Zookits), aquários e terrários (Zoologia viva), 
ludoteca (Zooteca) e teatro de fantoches (REDEZOO em Cena). Atua buscando uma 
reflexão por parte do público, sobre mitos e conceitos relativos aos animais peçonhentos, 
cujos acidentes são considerados doença negligenciada pela Organização Mundial da 
Saúde, com alta incidência e letalidade no Brasil. O projeto tem 10 anos e com resultados 
positivos, principalmente na comunidade escolar, quando os estudantes podem atuar 
como multiplicadores. O MUHNAC/UL recebeu a exposição “O Fascinante Mundo das 
Aranhas e dos Escorpiões” (OFMAE) e o Setor Educativo do Museu sugeriu a realização 
de ações educativas, considerando a experiência dos brasileiros com a comunicação 
sobre animais peçonhentos. 

Uma das ações educativas foi o teatro de fantoches, utilizada com bastante 
sucesso na REDEZOO, que exerce um papel importante nas atividades pois diversifica 
aspectos da aprendizagem como a socialização, criatividade, memorização e vocabulário 
para o público que o assiste. As pesquisas realizadas vêm mostrando resultados do 
impacto positivo que as peças causam no público, principalmente com as crianças, além 
de ser uma forma lúdica de recepcionar o grupo para uma exposição (Rabelo, Smania-
Marques, Santos & Lira-da-Silva, 2006; Smania-Marques, Sousa & Lira-da-Silva, 2006; 
Lira-da-Silva, Rabelo, Silva & Leal, 2007).   

O TEATRO DE FANTOCHES  
O método utilizado para o uso do teatro de fantoches como instrumento educativo 

na divulgação científica foi o de Lira-da-Silva e seus colegas (2007). Nesta abordagem os 
autores sugerem que antes das exposições e demais ações educativas, o público seja 
recepcionado de maneira lúdica, interativa e divertida, através da apresentação de peças 
de curta duração. Daí cria-se uma empatia entre os mediadores e o público e permite que 
a troca de conhecimentos ocorra com mais motivação, um dos fatores principais não só 
para o sucesso da aprendizagem, como também na aquisição de novos conhecimentos.  
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Para atender à exposição “O Fascinante Mundo das Aranhas e dos 
Escorpiões” (OFMAE) foram adaptadas para o público português, as peças “Choque entre 
aracnídeos” (Pinto-Leite, 2011) e “Tem um escorpião aqui” (Fonseca, Andrade, Lira-da-
Silva & Lira-da-Silva, 2014). O teatro de fantoches para receber os visitantes possibilitou 
uma maior interação do público com os mediadores e o andamento da visita à exposição 
de forma prazerosa e com abertura para indagações e diálogos (Figura 1).  

Figura 1. Apresentação de peças para um grupo durante a visita à exposição “O Fascinante 
Mundo das Aranhas e Escorpiões”. 

!  
No workshop “Os bichos do museu vão à escola” para os educadores do museu, 

eles elaboraram os roteiros e os fantoches das três peças de excelente qualidade: “A 
última ceia”, “Troca-por-troca, “A aventura do astronauta Tobias” e “A salamandra no 
batatal da avó Emília”, abordando conteúdos relativos à botânica, astrofísica e zoologia, 
respectivamente (Figuras 2 e 3).  

Figura 2. Workshop “Os bichos do Museu vão à  escola”. 

!  !  

!  !  
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Figura 3. Grupo e apresentação das peças pelos participantes do workshop “Os bichos do museu 
vão à escola”. 

! !  !

!  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A experiência partilhada entre o NOAP/UFBA e o MUHNAC/UL foi muito relevante 

no campo da comunicação em museus, especificamente com o uso dos teatros de 
fantoches, com fins de produção, catalogação e o arquivo de materiais didáticos, para o 
museu e suas ações educativas. O teatro de fantoches é uma ferramenta didática que 
pode ser empregada nas mais distintas áreas, e por seu aspecto lúdico seduz os 
visitantes e o faz pensar com imaginação e prazer, facilitando a aprendizagem. Esta 
parceria abre perspectivas para um estudo sobre as competências que estas atividades 
podem proporcionar ao público com a sua divulgação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Fonseca, M.; Andrade, T. B.; Lira-da-Silva, J.R. & Lira-da-Silva, R:M. (2014). Tem um 
escorpião aqui!. In Livro de Resumos do 5.º Encontro de Jovens Cientistas, 
Salvador. 

Lira-da-Silva, R.M.; Rabelo, D.S.; Silva, L.F.G. & Leal, M.V.C. (2007). O ensino da 
zoologia através do teatro de fantoches. In R. M. Lira-da-Silva (Ed.), Laboratório do 
mundo: O jovem e a ciência (69-75). Salvador: EDUFBA. 

Marandino, M. (2014). Educação e museus: Da coleção para o público. Revista Jovens 
Cientistas, 1( 2), 34-42.  

Pinto-Leite, C.M. (2011). Choque entre aracnídeos. In R. M. Lira-da-Silva (Ed.), 
Zooamigos. (11-13). Salvador: EDUFBA. 

Rabelo, D.S.; Smania-Marques, R.; Santos, J. & Lira-da-Silva, R.M. (2006). A Utilização 
do Teatro de Fantoches como Alternativa Metodológica para a Popularização da 

�135



Zoologia. In R. M. Lira-da-Silva (Ed.), A ciência, a arte e a magia da educação 
científica (111-120). Salvador: EDUFBA. 

Smania-Marques, R.; Sousa, J.S.; Lira-da-Silva, R.M. (2006). Rede de Zoologia Interativa 
– Popularizando e Desmitificando os Animais Peçonhentos. In R. M. Lira-da-Silva 
(Ed.), A ciência, a arte e a magia da educação científica (121-131). Salvador: 
EDUFBA. 

�136



O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ESPAÇO NÃO FORMAL DE 
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Moreno; Deyzianne dos Santos Fonseca; Rute Alves de Sousa 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Resumo  
Um dos grandes problemas da prática pedagógica é a falta de um planejamento adequado, 
principalmente no que diz respeito a aulas em espaços não formais de ensino. O objetivo desse 
trabalho foi investigar se os professores que visitaram o Parque da Ciência, espaço não formal de 
ensino, fizeram um planejamento prévio e se exploraram toda a potencialidade deste espaço para 
o desenvolvimento dos alunos. Para isso foi aplicado um questionário a cinco professores de 
ensino médio que visitaram o espaço e foram registrados os comportamentos de professores e 
alunos. O questionário tinha quatro questões e a análise dos dados mostra que 60 % dos 
entrevistados não conheciam o espaço, embora tivessem objetivos definidos.  O desconhecimento 
do espaço, a falta de comunicação prévia dos professores com os monitores, e mais alguns 
fatores observados durante a visita sugere que, embora os professores tivessem objetivo definido 
para levar os seus alunos ao Parque da Ciência, não foi feito um planejamento específico. A falta 
desse planejamento impediu o melhor aproveitamento do espaço.  

Palavras–Chave: Espaço não formal ; planejamento. 

Abstract  
One of the great problems of pedagogical practice is the lack of proper planning, particularly about 
lessons in non-formal education areas. The goal of this study was to investigate whether teachers 
who visited the Science Park, a not formal education area, made previous planning and explored 
the full potential of this area for the development of the students. For this, a questionnaire was 
applied to five high school teachers who visited the area and were registered the behavior of 
teachers and students. The questionnaire had four questions and the analysis of the data shows 
that 60% of the respondents did not know the area, although they had set goals. The lack of area’s 
knowledge, lack of previous communication between teachers and monitors, and some other 
factors observed during the visit suggests that although teachers had set goals to bring their 
students to the Science Park, it was not made a specific plan. The lack of planning prevented the 
best use of the area. 

Keywords: No formal instruction; planning 

INTRODUÇÃO  
O ato de planejar se torna imprescindível, desde as atividades mais complexas até 

a mais simples como a realização de compras em um supermercado. Entretanto, um dos 
grandes problemas da prática pedagógica é a falta de planejamento adequado, 
principalmente no que diz respeito a aulas em espaços não formais de ensino. Sem o 
planejamento adequado as aulas de campo passam a ser meras visitas a espaços não 
formais, que podem levar experiências significativas para a formação dos alunos, mas 
sem aproveitar as reais potencialidades pedagógicas do lugar. 
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Para Vieira (2005) “Os espaços não formais oferecem a oportunidade de suprir, ao 
menos em parte, algumas das carências da escola como a falta de laboratórios, recursos 
audiovisuais, entre outros, conhecidos por estimular o aprendizado [...]”. A falta desses 
recursos no ambiente escolar prejudica o processo de aprendizagem, tendo em vista a 
dificuldade de aprendizagem inerente dos conceitos científicos. Segundo Rocha e Terán, 
(2010) os espaços não formais de ensino podem atuar como uma alternativa à prática 
pedagógica das escolas.  

Araújo e colaboradores (2014) alertam para a necessidade das visitas a um espaço 
não formal estarem atreladas ao planejamento do professor. Para que o planejamento 
possa ter bons resultados é necessário que o professor conheça o espaço a ser visitado, 
as exposições realizadas e os conteúdos que podem ser explorados (Vieira, 2005; Martins 
& Marandino, 2013). Sobre esse assunto vale a pena destacar as orientações dadas por 
Martins e colaboradores (2013): 

O local a ser visitado e os textos escolhidos devem ser selecionados com 
antecedência pelo educador. Também devem ser averiguadas as 
condições e os horários   da   visita   ao   museu.   Antes   de   levar   os   
participantes, é   necessário   que   o educador conheça o local, a fim de 
verificar como o tema pode ser abordado utilizando o espaço escolhido. 
Para a visita, sugere-se elaborar um roteiro, a fim de direcionar a 
discussão. É importante que o educador trabalhe previamente com o grupo 
o conteúdo da exposição e os aspectos da história da instituição, além de 
elaborar um roteiro de orientação para a visita. (Martins & Marandino, 
2013, pag. 56). 

O Parque da Ciência é um espaço não formal de ensino no qual realiza-se 
exposições de atividades experimentais nas áreas de Física, Química e Biologia de forma 
dinâmica e interativa, além de propiciar eventos e atividades, tendo em vista a 
popularização da ciência. O Parque se destaca no cenário local pela grande diversidade 
de atividades realizadas, distintas daquelas realizadas em sala de aula, e por ser capaz 
de contribuir com a aprendizagem significativa dos visitantes. Mas, será que os 
professores planejam as suas aulas tendo em vista os recursos encontrados dentro do 
espaço não formal?  

O objetivo deste trabalho foi investigar se os professores que visitam o Parque da 
Ciência planejam suas aulas e se exploram toda a potencialidade deste espaço para o 
desenvolvimento dos alunos.  

METODOLOGIA  
A pesquisa foi realizada com cinco professores, sendo quatro do ensino médio e 

um do ensino técnico de quatro escolas diferentes, através da aplicação de um 
questionário com três questões fechadas e uma aberta. No momento da visita ao Parque 
da Ciência os professores foram inteirados da pesquisa e convidados a participarem e só 
após o consentimento foram orientados a responderem os questionários. As respostas 
das questões fechadas foram codificadas e inseridas em um banco de dados e a questão 
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aberta foi analisada de forma qualitativa. Esta abordagem também foi utilizada durante as 
visitas, quando o pesquisador fez  anotações e registros de tudo que ouviu e observou 
(Moreira, 2009). Por fim foi analisado o e-mail enviado pelo professor para o 
agendamento da visita. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A análise dos questionários mostrou que apenas dois, dos cinco professores 

entrevistados, conheciam o Parque da Ciência, como pode ser visto na Figura 1.  

Figura 1. Percentual de professores que conheciam o Parque da Ciência antes da visita.

!    

Os experimentos expostos no Parque da Ciência abordam conceitos teóricos que 
na grade curricular são explorados por séries diferentes, e podem variar dentro de uma 
mesma série de uma escola para outra, por isso é importante que o professor conheça o 
espaço e informe quais conteúdos gostaria de explorar com os seus alunos. No entanto, 
60 % dos entrevistados não conheciam o espaço, e, a análise dos e-mails enviados para 
o agendamento não traz nenhuma informação sobre o objetivo da visita, nem solicitação 
para se trabalhar conteúdos específicos.  

A analise das respostas dos professores a questão aberta sobre os objetivos da 
vista (Quadro 1), mostra que todos tinham como objetivo o “conhecimento”, quer seja 
proporcionar, aprimorar, compreender ou desenvolver o conhecimento do aluno. Tais 
objetivos são muito subjetivos e não estão vinculados ao trabalho desenvolvido em sala 
de aula. Esses fatos e alguns indícios observados ao longo das visitas, que mostravam 
desconexão entre o tema abordado pelos docentes em sala de aula e as praticas 
experimentais, corroboram com a hipótese da falta de planejamento prévio.   
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Quadro 1. Respostas da pergunta do questionário dos professores quanto aos objetivos da visita 
ao Parque da Ciência 

A falta desse planejamento gera constrangimento ao se perceber a dificuldade dos 
alunos em compreenderem os conceitos abordados em alguns experimentos temáticos. 
Araújo e colaboradores (2014) afirmam que os professores ficam insatisfeitos ou 
envergonhados quando seus alunos respondem de forma errada aos questionamentos 
dos monitores. Esse descompasso entre o que é abordado em sala de aula e no espaço 
não formal dificulta a consolidação dos objetivos dos professores “B”, “C” e “E” que era 
relacionar teoria e pratica.  

Todos os professores entrevistados informaram que fariam atividades relacionadas 
a visita e que teriam interesse em retornar. Com isso percebe-se que o Parque da Ciência 
supriu as expectativas dos visitantes, mas ao mesmo tempo não deixa claro qual o 
objetivo dos professores em relação às atividades propostas.  Num trabalho anterior, os 
professores entrevistados afirmaram que após uma aula de campo comentam em sala de 
aula o que foi visto durante a visita (Araújo,  et al., 2014). Mas, será que isso é suficiente? 

O desconhecimento do espaço, a falta de comunicação prévia dos professores 
com os monitores, e mais alguns fatores observados durante a visita, sugere que embora 
os professores tivessem objetivo definido para levar os seus alunos ao Parque da Ciência, 
ele não desenvolveu um planejamento específico para essa atividade. A falta desse 
planejamento impediu o melhor aproveitamento do espaço. 
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Professor Ensino Objetivo da visita

A Médio Proporcionar conhecimento além da sala de aula.

B Médio Aprimorar os conhecimentos relacionando teoria e 
pratica.

C Médio
Fazer com que os estudantes compreendam de forma 
pratica, os conteúdos trabalhados em sala de aula, 
proporcionando mais interesse pela ciência.

D Médio Desenvolver nos alunos o gosto pela ciência e que 
adquiram conhecimentos além da sala de aula.

E Técnico Desenvolver conhecimentos específicos; Dialogar entre a 
teoria e a pratica; Estimular o gosto pela ciência.
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APRENDENDO CIÊNCIAS E CIDADANIA NO PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO 

Neusa Maria John Scheid; Ataiz Colvero de Siqueira 
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Resumo 
No Brasil, o Programa Mais Educação desenvolve-se como ação do Plano de Desenvolvimento da 
Educação que busca a meta do desenvolvimento do país a partir da educação de qualidade. 
Nesse sentido, contribui como uma das estratégias para a ampliação da jornada escolar e a 
organização curricular na perspectiva da Educação Integral para escolas públicas da rede 
estadual e municipal de ensino. Nesse artigo, apresenta-se uma oficina como atividade 
pedagógica desenvolvida com os estudantes do primeiro ao quarto ano do Ensino Fundamental 
inseridos nesse programa. A atividade teve o objetivo de fomentar o desenvolvimento do 
pensamento crítico dos alunos sobre a quantidade de sal na água e nos alimentos. A prática 
apresentou três momentos, a saber: discussão sobre a preocupação do excesso de sal nos 
alimentos; analise de rótulos, enfocando sobre as proporções de sódio presente naquele alimento 
e a elaboração de um cartaz informativo, posteriormente divulgado na escola. Os resultados 
indicaram que, muitas vezes, a efetivação das práticas pedagógicas fica comprometida pelo 
contexto em que os estudantes estão inseridos, tais como: problemas familiares, falta de estrutura 
psicológica, falta de alimentos, pobreza. Em algumas situações-problemas, as diferenças entre os 
colegas foram resolvidas sob árduas discussões. Em contrapartida a essas situações adversas, a 
elaboração do cartaz possibilitou o envolvimento de todos os alunos, e ao final ficou nítida a 
satisfação dos estudantes com a divulgação do material produzido.  

Palavras–Chave: Programa Mais Educação. Educação em Ciências. Ensino em ambientes 
controversos.  

Abstract 

       In Brazil, the More Education Program is developed as action of the Education Development 
Plan which seeks the development of the country's goal from the quality of education. In this 
sense, contributes as one of the strategies to extend the school day and the curriculum 
organization from the perspective of Integral Education for public schools in the state and the 
municipal. In this article, we present a workshop as a pedagogical activity developed with students 
from first to fourth year of elementary school, included in this program. The activity aimed to foster 
the development of critical thinking of students about the amount of salt in water and food. The 
practice presented three times, namely: discussion about the concern of excess salt in food; 
analysis of labels, focusing on sodium proportions present in that food, and development of an 
information poster, later disclosed at school. The results indicated that often the effectiveness of 
teaching practice is compromised by the context in which students are included, such as family 
problems, lack psychological structure, food shortages, poverty. In some problem situations, the 
differences between colleagues were resolved under arduous discussions. In contrast to these 
adverse conditions, the preparation of the poster possible involvement of all students, and at the 
end the students´ satisfaction was clear with the release of the material produced. 
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Keywords: More Education Program. Science Education. Education in controversial environments. 

INTRODUÇÃO 

Ao analisar o contexto atual, Beherens (2003, p.17) ressalta que “um dos grandes 
méritos deste século é o fato de os homens terem despertado para a consciência da 
importância da educação como necessidade preeminente para viver em plenitude como 
pessoa e como cidadão na sociedade”.  Porém, percebe-se que nem sempre o ensino 
promovido no ambiente escolar tem permitido que o estudante aproprie-se dos 
conhecimentos científicos de modo a compreendê-los, questioná-los e utilizá-los como 
base em futuras discussões. Assim, significativa parte do saber científico transmitido na 
escola é rapidamente esquecido, prevalecendo ideias de senso comum, bastante estáveis 
e resistentes. 

Nesse contexto, cabe à escola abordar a Ciência de forma interdisciplinar e 
contextualizada, promovendo, assim uma educação que possibilite aos cidadãos o 
aprimoramento de conhecimentos com base critica, para que possam tomar decisões 
conscientes e esclarecidas. Em vista disso, programas como o “Mais Educação”, que 
possibilitou o desenvolvimento do projeto ora apresentado, merecem ser divulgados.  

Os estudantes da oficina foram os participantes de um programa do Governo 
Federal Brasileiro – o Programa mais Educação (PME). Esse programa é uma das ações 
para ampliação da jornada escolar na perspectiva de educação em tempo Integral. O 
programa tem sustentação em bases legais, como a Portaria Interministerial nº 17 (Brasil. 
MEC; MDS; ME; MC, 2007) regulamentada pelo Decreto nº 7.083/2010 e integra o Plano 
Nacional de Educação (PNE).  
 O programa é ofertado para escolas públicas por meio de um amplo subsídio de 
material didático e apoio institucional. As instituições participantes oferecem aos 
estudantes as principais refeições, café da manhã, almoço e lanche da tarde, buscando a 
permanência dos mesmos na escola.  
 A organização do programa prevê que não se estabeleçam disciplinas. A 
sistematização é feita através de oficinas. Cada instituição pode ofertar cinco oficinas 
diferentes durante cada ano. A gestão é feita para proporcionar a rotação dos estudantes 
entre as oficinas. Normalmente, ocorrem, simultaneamente, duas oficinas por turno, com 
aproximadamente 15 estudantes em cada uma.  

METODOLOGIA 
O desenvolvimento da proposta no Programa Mais Educação ocorreu no segundo 

semestre de 2014, inserido na oficina Complemento Pedagógico, cuja finalidade é 
complementar os conhecimentos básicos que os estudantes devem possuir.  

A oficina teve como tema a questão da alimentação saudável e o consumo 
excessivo de alimentos industrializados com elevado teor de sódio. O objetivo foi fomentar 
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o desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes sobre a quantidade de sal na 
água e nos alimentos. A metodologia consistiu em três momentos: 

 i) No primeiro, os estudantes foram indagados a responder a questão: “Alguém já 
se preocupou com a quantidade de sal nos alimentos e na água?” Deste modo, procurou-
se sensibilizar os alunos sobre a necessidade de conhecer a quantidade de sal que se 
ingere. 

ii) No segundo momento, os estudantes analisaram rótulos de alimentos e bebidas 
que costumam consumir durante o intervalo das aulas. Para o embasamento da atividade 
foi distribuído um texto e as imagens dos produtos consumidos por eles, com as 
quantidades de sódio identificadas, tendo ao final questionamentos norteadores.  

 iii) No terceiro momento, os estudantes foram encaminhados ao laboratório de 
informática para a realização de uma pesquisa e posterior elaboração de um cartaz a 
partir dos conhecimentos adquiridos. O cartaz foi exposto em uma área comum da escola 
de modo que pais, alunos, professores e funcionários tivessem acesso.   

PRINCIPAIS RESULTADOS 
Percebeu-se, ao longo do desenvolvimento da oficina, um envolvimento de parte 

dos estudantes. Esses demonstraram interesse, inclusive, em avaliar o grau de 
comprometimento da qualidade da saúde provocada pelo excesso de sódio presente nos 
alimentos consumidos na merenda escolar. As atividades lúdicas, como a confecção do 
cartaz, foram as que motivaram mais estudantes.   

Os resultados indicaram que há muito a aprender e a ensinar quando se objetiva a 
educação científica e a promoção da vivência cidadã. A participação nesse programa é 
uma grande experiência de desenvolvimento profissional e humano para o professor. O 
maior desafio nessa oficina foi como falar em alimentação saudável para alunos que tem 
apenas garantido o alimento que a escola fornece?  

Em contrapartida as situações adversas vivenciadas pelos alunos no contexto 
extraescolar, a elaboração do cartaz possibilitou o envolvimento de todos os alunos. O 
entusiasmo demonstrado com a atividade de elaboração do cartaz informativo para a 
divulgação de seus conhecimentos para uma comunidade mais ampla sugere que houve 
uma aprendizagem significativa para esses estudantes. Eles quiseram divulgar algo que 
atribuíram valor e o incentivo da direção da escola, elogiando sua produção, contribuiu 
para sentirem-se cidadãos ativos e atuantes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Temos presente que a reduzida experiência dos alunos com a discussão em sala 
de aula é a consequente falta de competências para a realização desse tipo de atividades 
(Reis, 2004).  

Não obstante, pode-se constatar que a discussão do tema da alimentação 
saudável, inserido na proposta metodológica do PME, como meio mediador da construção 
do conhecimento científico, foi bem aceita pelos estudantes. A atividade possibilitou a 
problematização da temática, a contextualização dos conceitos científicos envolvidos, o 
desenvolvimento de competências de argumentação fundamentada e a partilha do saber 
construído. Ao final, a participação nesse programa, permitiu aos estudantes mais 
motivação para buscar informações sobre as situações cotidianas e a pensarem 
criticamente sobre as informações que circulam na sociedade. 
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Resumo  
Esta comunicação tem como objetivo elencar e discutir o contributo dos referenciais éticos e dos 
valores sociais em contextos educacionais sobre a natureza, o ambiente e da vida.  
Como educadores pensamos que o ensino das ciências deve privilegiar estratégias pedagógicas 
que motivem os educandos a refletir profundamente sobre os valores da natureza, do ambiente e 
da vida e a transpor o produto dessa reflexão para as suas práticas quotidianas enquanto atores 
sociais.  
Foi realizado um estudo exploratório com docentes de vários graus de ensino sobre as 
metodologias e as dificuldades encontradas no ensino de temáticas que aproximem os educandos 
aos valores da natureza e da vida.  
Como principais conclusões do estudo verificamos as seguintes. No que respeita às metodologias, 
os docentes procuram motivar os educandos através da apresentação e discussão de situações-
problema, recorrendo a suportes apelativos como: vídeos didáticos, filmes, música, análise 
documental, leitura de notícias, entre outras. Relativamente às dificuldades são elencadas: a 
existência de “mitos” e a prevalência do senso-comum; a apetência dos educandos para aquilo 
que julgam ter um efeito mais imediato e direto nas suas vidas e uma desvalorização, ou fraca 
consciencialização, dos educandos para aquilo (valores sobretudo) que é perene e que se projeta 
no outro.  

Palavras-chave: Ética, valores sociais, natureza, ambiente, vida. 

Abstract  
The communication aims to present and discuss the contribution of ethics and social values in 
educational contexts about nature, the environment and life.  
Our perspective as educators is based on the conviction that the science education should focus 
on the pedagogical strategies that motivate students to think deeply about the values of nature, the 
environment and life, and to implement the product of these reflection to their daily practices as 
individuals and social actors.  
We conducted an exploratory study with teachers from various levels of education on the 
methodologies and the difficulties encountered in teaching themes that bring the students to the 
values of nature and life. 
With regard to methodologies, teachers seek to motivate students through the presentation and 
discussion of problem situations, using appealing tools such as: educational videos, movies, 
music, document analysis, reading news. With regard to the difficulties the study highlighted the 
existence of "myths" and the prevalence of the common sense; the preference of the students for 
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what they believe have a more immediate and direct effect on their lives and a devaluation, or 
weak awareness, for that (especially values) that is perennial and oriented for the others.  

Keywords: Ethics, social values, nature, environment, life. 

INTRODUÇÃO  

Segundo Leleux (2006) educar para a autonomia implica potenciar as capacidades 
do individuo na tomada de decisões, ou seja “pensar e julgar autonomamente e decidir 
sobre o que lhe é mais favorável” (p.28). Em consonância pensamos que educar é, 
sumamente, contribuir para o desenvolvimento harmonioso do individuo, de forma a 
potenciar a dignidade, responsabilidade e liberdade subjetiva. Educar em ciência, implica 
também a aquisição de competências de diálogo, discussão e compreensão que 
permitam ao indivíduo analisar a conformidade das normas, reconhecer direitos e 
deveres, entre outros aspetos. O processo educativo deve ter presente uma construção 
do indivíduo na aprendizagem contínua pela adoção de uma postura proactiva e na 
relação como os outros. Uma estratégia possível será o de problematizar os conceitos de 
ecosfera (Mosquin & Rowe, 2004) e de natureza (Lamb, 1996) e torná-los temas maiores 
dos programas educacionais. Isto, como sugerem Cachapuz, Praia, e Jorge (2004), 
associado à preocupação de pensar o ensino das ciências, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida, menos refém do paradigma positivista, mais informal 
quanto aos tipos de educação, mais interdisciplinar e que vise o aprofundamento das 
questões. 

Propomos que a adoção de uma atitude psicológica positiva, focada no melhor da 
condição humana e naquilo que faz a vida merecer ser vivida (Cameron, Dutton, & Quinn, 
2003; Csikszentmihalyi, M. Csikszentmihalyi, 2006). Em concreto, propomos canalizar os 
talentos, forças e capacidades psicológicas dos educandos para se atingirem resultados 
merecedores, produtivos, éticos e sustentáveis, que resultem em vantagem competitiva e 
se tornem indivíduos seguros, livres, autónomos e com poder de decisão. 

METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo exploratório (inquérito online com questões de resposta 
aberta) sobre as metodologias e as dificuldades no ensino de temáticas que aproximem 
os educandos aos valores da natureza e da vida. Foram validados nove questionários. A 
baixa adesão dos docentes do pré-escolar e 1.º ciclo pode ser explicada por haver pouca 
identificação com estas questões, embora haja obviamente uma preocupação com a 
transmissão de valores.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os principais resultados encontram-se expressos na tabela 1. No que respeita às 
metodologias, os docentes procuram motivar os educandos através da apresentação e 
discussão de situações-problema, recorrendo a suportes apelativos como: vídeos 
didáticos, filmes, música, análise documental, leitura de notícias entre outras. Nas 
palavras de um docente: “há uma tentativa para que todas as abordagens sejam sempre 
no sentido de sensibilizar os alunos para o respeito pela natureza e biodiversidade; (…) 
sensibilizando também para a relevância da ética nos avanços da ciência. 

Relativamente às dificuldades são elencadas várias. A prevalência do senso-
comum, na forma de “mitos” e de “conceções alternativas”, dos educandos, supostamente 
com origem em outros contextos educacionais e culturais. A apetência dos educandos 
para aquilo que tem um impacto mais imediato e direto nas suas vidas e uma 
desvalorização, ou fraca consciencialização, dos educandos para aquilo (valores sociais e 
éticos sobretudo) que é perene e que se projeta no outro. É realçado o hedonismo, o 
egoísmo, a incapacidade dos educandos se colocarem no lugar do outro, parafraseando 
um dos docentes que refere a “mentalidade egoísta, centrada no eu, típica desta fase de 
desenvolvimento, muito mais preocupada no imediato e no conforto do que nas 
consequências quer a curto prazo quer a longo prazo.” 

Está também implícito o poder de outros contextos educacionais e culturais (media 
e das redes sociais), traduzido pelo fascínio pela “rapidez” e pela ideia de tudo estar “à 
distância de um clic”. Foi ainda elencada a excessiva extensão dos programas 
educacionais, que determinam a falta de tempo para consolidar devidamente os 
conhecimentos adquiridos. Como refere um docente: “Ficamos sempre com a sensação 
de que não há tempo para nada, nem para explorar assuntos do dia-a-dia”. 

Tabela 1. Temáticas, metodologias e dificuldades no ensino dos valores da natureza e da vida 

Nível de 
ensino Temática Metodologia que usa para abordar 

essa temática?

Quais as dificuldades com que se 
depara quando leciona essa 

temática?

Pré-escolar 
e 1º ciclo

Quando 
possível, 

conteúdos em 
textos de 

Português e 
Estudo do Meio.

Metodologia bastante variável, 
tendo em conta a criança e a sua 

problemática.

As dificuldades relacionam-se com 
a problemática da criança em si e 

com a sua capacidade de 
compreensão de conceitos.

Sexualidade e 
transmissão da 
vida; Sistema 
Reprodutor - 

métodos 
contracetivos

Diálogo com a turma para 
introdução do tema; audição de 

uma música específica 
relacionada com o tema; 

visionamento de excertos de 
filmes; projeção de imagens; 

vídeos didáticos, powerpoints, 
amostras manuseáveis, jogo 

didático.

As conceções alternativas dos 
alunos. Ainda há "mitos" 

enraizados.
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CONCLUSÕES 

O estudo sugere as vantagens do recurso a estratégias pedagógicas que partem 
de situações-problema concretas cuja resolução implica uma abordagem do tipo 
interdisciplinar e de trabalho em equipa. Há uma consciência por parte de todos os 
professores da importância trabalhar a questão dos valores paralelamente e de forma 
oportuna em todas as abordagens temáticas. 

3.° Ciclo e 
Secundário

Movimentos 
migratórios

Parti da leitura de notícias 
publicadas na imprensa nacional e 
explorei as condições desumanas 

em que centenas de pessoas 
migram; De seguida, debatemos a 

importância que os países 
membros da UE devem dar a esta 

situação.

O facto de alguns alunos 
considerarem que os 

sobreviventes poderão ser uma 
ameaça para os países da UE. 

Reprodução e 
manipulação da 

fertilidade

Exploração de apresentações 
digitais interativas; visualização de 
filmes; análise e interpretação de 
esquemas e dados; aulas práticas 

de observação ao microscópio; 
trabalhos de investigação.

A falta de tempo adequado para a 
exploração adequada dos 

conteúdos, assim tem de ser 
realizada uma seleção apurada 

destes. 

Fotossíntese
Atividade laboratorial - pigmentos 

fotossintéticos, powerpoints e 
escola virtual

Dificuldade de compreensão das 
reações químicas e da aplicação 

dos conteúdos abordados em 
experiências do dia-a-dia.

A Terra um 
planeta especial; 
diversidade na 

Biosfera

Abordagem no sentido de 
sensibilizar os alunos para o 

respeito pela natureza e 
biodiversidade. Recorro a 

imagens, interpretação de textos, 
visualização de vídeos, etc.

A pouca sensibilidade, por parte 
dos alunos, da faixa etária dos 14 
aos 17, para estes temas, a par de 

uma mentalidade egoísta, 
centrada no eu muito mais 

preocupada no imediato e no 
conforto do que nas 

consequências quer a curto prazo 
quer a longo prazo.

Superior 

Didática das 
ciências

Metodologia baseada na 
perspetiva do trabalho 

investigativo, recorrendo ao 
trabalho prático e experimental

Tempo destinados às unidades 
curriculares

Conceito de 
Sustentabilidade 

na sua 
multidimensionali
dade espacial e 

temporal.

Apresentação teórica de 
definições e conceitos; debate 

sobre atualidades nas matérias em 
questão; exercícios aplicados 
sobre definição de estratégias 
partilhadas, sustentabilidade e 
utilização do espaço comum.

Ausência de hábitos por parte dos 
alunos para a discussão das 
matérias em questão; para 

desenvolver e consubstanciar 
atitudes e posicionamentos 

próprios; e desconhecimento total 
do valor dos processos 

participativos para decidir sobre o 
espaço comum.

Ecologia Geral Filmes educativos 
Casos Reais

Normalmente são temas muito 
apreciados pelos alunos que são 

facilmente sensibilizáveis.
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MEIO AMBIENTE E BIOÉTICA NO ENSINO DE BIOLOGIA: 
ENTENDIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO DE SANTA 

MARIA, RS 

Noemi Boer1,2; Rosemar de Fatima Vestena1; Neusa Maria John Scheid2 
1Centro Universitário Franciscano, Santa Maria, RS; 2Universidade Regional Integrada do 

alto Uruguai e Missões - URI Santo Ângelo, RS 

Resumo 
A bioética se preocupa em compreender e resolver antigos e novos desafios no campo da 
saúde humana, da pesquisa biomédica e também de questões relacionadas ao meio 
ambiente. Este tema é trabalhado pela educação ambiental ou como conteúdo das 
disciplinas biológicas. O estudo teve por objetivo analisar o entendimento de professores 
sobre temas relativos ao meio ambiente e à bioética e a maneira como esses assuntos se 
inserem no contexto do ensino médio. Os participantes foram 32 professores de biologia 
de escolas públicas e privadas de Santa Maria, RS. O estudo aponta que os professores 
sentem-se preparados para trabalhar conteúdos ligados aos temas em questão e esses 
são de interesse dos estudantes. Portanto, na disciplina de biologia reside também a 
expectativa de que os conhecimentos trabalhados possam contribuir para o 
desenvolvimento de ações proativas ao meio ambiente e auxiliar os alunos a enfrentar 
questões que dizem respeito à vida humana. 

Palavras chave: Meio ambiente. Bioética. Educação Ambiental. 

Abstract 
Bioethics seeks to understand and solve old and new challenges in the field of human 
health, biomedical research as well as emerging issues related to the environment. This 
theme is discussed in environmental education or as content of biology-related subjects. 
The study aimed to analyze some teachers’ knowledge on issues related to the 
environment and bioethics and how these issues fit into the context of high school. The 
participants were 32 biology teachers at public and private schools in Santa Maria, RS. 
Data collection was conducted in the second half of 2012 through a questionnaire 
containing some objective questions and an essay. The study shows that the teachers feel 
prepared to work with the contents related to the topics mentioned and that these are, 
indeed, of interest for the students. Therefore, in the biology subject lies also the 
expectation that the knowledge produced may contribute for the development of proactive 
actions in support of the environment and help students tackle specific issues that pertain 
to human life. 

Key words: Environment. Bioethics. Environmental Education. 
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INTRODUÇÃO 
No cenário atual observam-se controvérsias entre as necessidades de preservação 

ambiental e a lógica de mercado das sociedades capitalistas que buscam o lucro em 
detrimento aos valores humanos e bens sociais. De modo que, trabalhar com educação 
ambiental (EA) na perspectiva da sustentabilidade e da cidadania implica 
necessariamente em refletir sobre as relações entre ética e ambiente.  

Junges (2010), insere a bioética na discussão ecológica e ambiental.  Amparado 
nos trabalhos de Potter (2001), o autor reforça que a bioética tem origem na área médica 
e por muito tempo ficou restrita às pesquisas e práticas de saúde. Na atualidade, os 
princípios da bioética se aplicam também às demais áreas e campos do conhecimento, 
como o meio ambiente.  

Van Rensselaer Potter, oncologista americano, cunhou o termo bioética, em 1971. 
Em seus trabalhos denunciava a periculosidade da fratura entre a cultura científica e a 
cultura humanística, mais especificamente a separação entre valores morais e fatores 
biológicos. A cultura científica utiliza os conhecimentos biológicos, ecológicos, genéticos e 
fisiológicos como guias para a ação pela sobrevivência humana (Palácios, Martins, & 
Pegorano, 2001). Atualmente, a bioética pode ser entendida como a aplicação prática da 
ética e trata de problemas persistentes e emergentes. Os problemas persistentes dizem 
respeito a situações como o aborto e a eutanásia. As situações emergentes tratam de 
questões como a reprodução assistida, a saúde pública e coletiva, a engenharia genética, 
o meio ambiente.  (Garrafa & Costa, 2000).  

Estabeleceu-se como objetivo geral de pesquisa analisar o entendimento de 
professores de biologia acerca de temas relativos ao meio ambiente e bioética, bem como 
a inserção desses temas no contexto do ensino médio de escolas públicas e privadas de 
Santa Maria, RS. Especificamente procurou-se: (i) apurar com que frequência os 
professores de biologia abordam em aula temas relativos ao meio ambiente e bioética; (ii) 
verificar o interesse dos alunos por esses temas; (iii) analisar os entendimentos e 
dificuldades enfrentadas pelos professores.  

METODOLOGIA 
A pesquisa é descritiva, de abordagem quali-quatitativa e caracteriza-se como um 

estudo transversal (Hair et al., 2005). Participaram da pesquisa 32 professores que 
trabalham com as disciplinas de Ciências Naturais e Biologia, em escolas públicas e 
privadas de Santa Maria, RS. A coleta de dados foi realizada por meio um questionário 
contendo questões objetivas e discursivas. Para todas as questões objetivas foram 
calculados percentuais sobre o número de respondentes e os dados são apresentados na 
forma de gráficos. Para a análise das questões discursivas optou-se pela técnica 
denominada Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), proposto por Lefèvre e Lefèvre (2003), 
formulada a partir do conceito de Representações Sociais. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  
As três primeiras questões de pesquisa referiram-se, respectivamente, à 

frequência com que os professores abordam em sala de aula temas relativos ao meio 
ambiente, a bioética e ao interesse dos alunos por essas questões.  Os dados estão 
representados na Figura 1.  

Figura 1. Gráfico demonstrativo da frequência com que os temas bioética e meio ambiente são 
abordados  em sala de aula e interesse dos alunos 

#  

O meio ambiente, trabalhado em aulas de biologia, pode estar associado às 
práticas de educação ambiental. O interesse dos alunos a temas relativos à bioética é 
praticamente equivalente em todas as categorias analisadas.  Gravidez na adolescência, 
paternidade duvidosa, clonagem, entre outros, despertam mais interesse aos jovens do 
que problemas de poluição e aquecimento global. Isto mostra que as ciências biológicas 
não podem prescindir de uma reflexão socioambiental, conforme se referem Selles e 
Ferreira (2005). 

As perguntas de número quatro e cinco foram propostas para verificar se os 
professores sentem-se preparados para responder questões levantadas pelos  alunos. 
Para responder dúvidas em bioética,  84%  responderam que se sentem preparados, 
13% que não e, 3%, às vezes. Esses dados mostram que questões  da bioética, apesar 
de relevantes, nem sempre são do domínio do professor de biologia, pois, 
tradicionalmente, ficaram restritas às pesquisas e práticas apenas da área da saúde 
(Junges, 2010). Em relação ao meio ambiente, 100% dos respondentes declaram que se 
sentem preparados.  Uma possível explicação  pode estar associada à natureza dos 
conteúdos trabalhados no curso de Ciências Biológica, tendo em vista que, os elementos 
naturais que compõe o meio ambiente, integram o currículo. Todavia, o domínio dos 
conteúdos de Ciências não assegura a compreensão socioambiental.   

 Na questão seguinte foi apresentada uma lista de temas relativos à bioética e 
meio ambiente. Solicitou-se para que os respondentes fizessem a avaliação da sua 
competência para abordar, em sala de aula, os temas listados. Os resultados estão 
representados nas figuras 2 e 3.  

Bioé+ca
Meio!ambiente
Interesse!dos!alunos
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Figura 2. Gráfico demonstrativo das competências para abordar temas de bioética em sala de 
aula 

!  
Figura 3. Gráfico demonstrativo das competências para abordar o meio ambiente em sala de 

aula 

                       !  
 No discurso dos professores, identificado nas questões dissertativas, emergiram 

as seguintes ideias centrais: 
DSC I- Manipulação genética (35%) – os professores são favoráveis à manipulação 
genética para produzir mais alimentos a fim de ajudar a resolver o problema da fome no 
mundo. 
DSC II- Meio ambiente (31%) – os professores manifestam claramente a necessidade das 
escolas trabalharem questões relativas ao meio ambiente, não apenas em aulas de 
biologia.  
DSC III- Gravidez e aborto (22%) – os professores reconhecem ser necessário abordar os 
temas gravidez e aborto com os estudantes, porém aceitar a interrupção de uma gravidez 
é muito difícil. 
DSC IV- Uso de animais em pesquisas (12%) – os professores concordam com o uso de 
animais em pesquisas sobre doenças e testagem de medicamentos, mas com limite.  

CONCLUSÃO 
O estudo mostra  que os professores trabalharem com mais frequência temas 

relativos ao meio ambiente, mas os alunos têm mais interesse por temas de bioética do 
que por questões ambientais. Cruzando essa informação com os DSC, pode-se observar 
que os professores também têm mais interesse em bioética do que em meio ambiente. 
Conclui-se, portanto, que no ensino de biologia reside a expectativa de se discutir 

Mal
Pouco
Razoavel
Bem
Muito!bem

Mal
Pouco
Razoavel
Bem
Muito!bem
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questões controversas relativas à ciência, à bioética e ao ambiente, de maneira que, a 
reflexão ética desses temas, leva ao alargamento de fronteiras do próprio conhecimento 
biológico.   
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PRINCÍPIOS E ORIENTAÇÕES PARA UMA PROPOSTA DE PROGRAMA 
DE FORMAÇÃO DOCENTE DE EDUCAÇÃO SEXUAL EMANCIPATÓRIA 

PROMOTORA DO PENSAMENTO CRÍTICO  

Yalin Brizola Yared1; Rui Marques Vieira2; Sonia Maria Martins de Melo1  
1Universidade do Estado de Santa Catarina; 2Universidade de Aveiro  

Resumo  
O referido estudo teve como eixo principal a compreensão de que o acesso a uma educação 
sexual emancipatória com conhecimento científico em sexualidade são Direitos Humanos 
fundamentais e universais, sendo também, de responsabilidade de autoridades e instituições de 
educação e saúde. No ano de 2009, Portugal aprovou a Lei nº 60/2009 que estabelece o regime 
de aplicação da educação sexual em meio escolar. Integrada no âmbito da educação para a 
saúde, a educação sexual visa uma abordagem que promova a saúde física, psicológica e social. 
Metodologicamente, por meio de meta-análise realizada em estudos, no âmbito de um estágio 
doutoral de uma doutoranda brasileira em uma universidade portuguesa, constatou-se a ausência 
de produções científicas focadas mais especificamente na formação de professores para a 
educação sexual – como a garante o art. 8º da referida Lei. Apresentam-se, nesse trabalho, 
portanto, a partir de um estudo bibliográfico realizado, princípios e orientações para uma proposta 
de um programa intencional de formação de professores em educação sexual emancipatória 
através da promoção de capacidades e disposições de pensamento crítico. 

Palavras–Chave: Formação de professores. Educação sexual emancipatória. Pensamento Crítico. 
Princípios de formação em educação sexual.  

Abstract 
The study had as main axis the understanding that access to an emancipatory sex education with 
scientific knowledge on sexuality are fundamental and universal human rights, also being the 
responsibility of authorities and educational and health institutions. In 2009, Portugal adopted the 
Law No. 60/2009 establishing the enforcement regime of sex education at school. Integrated within 
the education for health, sex education seeks an approach that promotes physical health, 
psychological and social. Methodologically through meta-analysis studies, as part of a PhD 
research of a brazilian student in a Portuguese university, it was found the absence of scientific 
production more specifically focused on the training of teachers for sex education - such as 
guarantees art. 8 of that law. We present in this work, therefore, from a bibliographical study 
accomplished, principles and guidelines for a proposal to an intentional program of teacher 
education in emancipatory sex education by promoting capacities and dispositions of critical 
thinking. 

Keywords: Teachers education. Emancipatory sexual education. Critical thinking. Principles of 
training in sex education.  

ENQUADRAMENTO DO ESTUDO 

Falar em sexualidade é falar de uma dimensão humana, mutável ao longo dos 
séculos, e influenciada por fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, 
legais, históricos, culturais e religiosos. A Associação Mundial para a Saúde Sexual (WAS) 
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estabelece na Declaração dos Direitos Sexuais (Was, 2014) que a sexualidade é um 
aspecto central na vida dos sujeitos, que engloba “sexo, identidade e papéis de gênero, 
orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução” (s.p.). Logo, saúde sexual é 
um “estado de bem estar físico, emocional, mental e social, que necessita de uma 
abordagem positiva e respeitosa” (s.p.).  

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco, 2010) ressalta que contextos de ignorância e informações errôneas pode 
ameaçar a vida dos sujeitos, por isso, garantir o acesso a este conhecimento científico é 
responsabilidade de autoridades e instituições de educação e saúde.  

Nos ambientes escolares portugueses, a Educação Sexual (ES) intencional, 
proposta de maneira legal, está enquadrada pela Lei nº 60/2009. Regulamentada pela 
Portaria nº 196-A/2010, a ES integra-se ao ensino básico e secundário pelo âmbito da 
educação para a saúde. Segundo a referida Lei, art. 8º, a formação necessária aos 
docentes que exercerem essas funções deve ser garantida pela Direção-Geral de 
Inovação e de Desenvolvimento Curricular do Ministério da Educação.  

METODOLOGIA 
Para identificar possíveis produções científicas realizadas após a aprovação da Lei 

portuguesa, realizou-se uma meta-análise de investigações publicadas em periódicos 
presentes nas bases de dados Scopus e Web of Science e divulgadas em repositórios 
institucionais das Universidades de Aveiro, Coimbra e Lisboa. A meta-análise pode ser 
definida, segundo Schreiber (2008), como uma análise de análises e, assim, apresenta 
como objetivo a reinterpretação. Portanto, de acordo com Coutinho (2014), meta-análise 
define-se como uma revisão de literatura para sistematizar resultados e classificar 
investigações anteriores que apresentem critérios semelhantes sobre um mesmo tópico – 
que neste estudo foi a formação de professores. 

A presente pesquisa apresentou os critérios de inclusão: a partir do ano de 2009; 
desenvolvida em território português; apresentar título, resumo e/ou palavras-chave 
referentes a ‘programas de educação sexual’, ‘formação docente e educação sexual’, 
‘educação sexual e formação de professores’ e ‘projetos de educação sexual’. 

O resultado obtido foi alcançado a partir da meta-etnografia/linhas de síntese 
argumentativa, uma técnica interpretativa para meta-análises qualitativas (Schreiber, 
2008). Foram sintetizados os resultados obtidos e realizadas as interpretações a partir 
dos estudos selecionados pela pesquisa com os referidos critérios.  

Neste quadro, a partir da análise das pesquisas compiladas, dos documentos e da 
Lei já citados, apresentaremos uma proposta geral de princípios e orientações 
necessários a um programa de formação de professores para a educação em 
sexualidade.  
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PRINCÍPIOS E ORIENTAÇÕES PARA UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO DOCENTE 
Os resultados obtidos não apresentaram programas de formação ou pesquisas 

sobre formação de professores intencional em ES emancipatória. Uma educação para a 
saúde e ES desenvolvida intencionalmente precisa ser clara, livre de informações 
errôneas e cientificamente fundamentada (Was, 2014; Unesco, 2010; Lei 60/2009); 
sustentada pelo paradigma emancipatório através da promoção de capacidades e 
disposições de Pensamento Crítico (PC) e integrada na perspectiva dos Direitos Sexuais 
enquanto Direitos Humanos fundamentais e universais.  

Esta ação deve ser planejada, sistematizada e desenvolvida por profissionais com 
competência necessária. Portanto, é indispensável a promoção de (re)educação sexual 
dos sujeitos, desenvolvendo constante reflexão crítica e ressignificação de si, dos outros e 
de sua visão de mundo (Figueiró, 2006; Vieira e Tenreiro-Vieira, 2014).  

O programa de formação proposto pode ser eficaz ao operacionaliar os princípios e 
orientações que a seguir se sistematizam. 

Quadro 1. Princípios e orientações para um programa intencional de formação docente em 
educação sexual emancipatória através da promoção de capacidades e disposições de 

pensamento crítico 

Princípios Orientações 

Direito ao acesso à 
Educação Sexual 
Esclarecedora 

- Sintetizar e refletir criticamente sobre documentos oficiais; 
- desenvolver conhecimento científico sobre a promoção da 

saúde sexual e reprodutiva; 
- reconhecer o direito dos alunos ao conhecimento científico e à 

promoção da saúde sexual e reprodutiva; 
- promover o respeito pela pluralidade e as diferentes 

orientações sexuais, identidades e expressões de gênero;  
- promover a equidade de gênero, através da reflexão crítica 

dos estereótipos, relações de gênero e papéis sexuais; 
- identificar e romper com comportamentos discriminatórios. 

Direito a uma 
(Re)educação 
sexual permanente 
numa perspectiva 
emancipatória 
fundamentada no 
Pensamento Crítico

- ter consciência do processo de autoconhecimento e coragem 
intelectual: reflexão de si, dos outros e de sua visão de mundo; 

- caraterizar os paradigmas existentes sobre sexualidade; 
- desenvolver uma permanente reflexão e ressignificação de 

próprios valores, crenças, mitos e tabus sexuais. 
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Ressaltam-se ainda algumas características e posturas a desenvolver: (i) 
compromisso com orientações recomendadas nos documentos oficiais e curriculares; (ii) 
dedicação e estudo constante, reelaborando o que aprende; (iii) posicionamento 
questionador profundo e frequente; (iv) pensamento racional e responsável: pensar por si 
próprio; (v) analisar e avaliar informações e argumentos; (vi) sentir-se confortável para 
trabalhar o tema; (vii) humildade intelectual: postura de aprendiz e ensinante; e (viii) 
capacidade de elaborar e desenvolver projetos de ES com credibilidade e confiança. 

CONCLUSÕES 
Neste estudo não foram encontradas produções científicas sobre formação de 

professores em ES intencional emancipatória. Tal remete para a necessidade urgente de 
investigações focadas nesta área.  

As sugestões aqui apresentadas, fundamentadas nas interfaces das categorias ES 
emancipatória e PC, podem contribuir na reconstrução de saberes em sexualidade e ES 
de professores e alunos.  

Potencializar essa ressignificação a partir da tomada de consciência crítica sobre 
suas concepções e práticas didático-pedagógicas pode ser o início promissor de práticas 
reflexivas, racionais, conscientes e questionadoras. O exercício do desenvolvimento 
destes princípios e orientações em programas intencionais de ES podem ajudar a superar 
comportamentos preconceituosos e discriminatórios, contribuindo no desenvolvimento de 
uma sociedade mais justa e igualitária. Atendendo também, ao quadro legal português de 
educação para a saúde e educação sexual.  
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Direito a um 
processo intencional 
de ensino-
aprendizagem numa 
perspectiva dialética

- promover uma “potência de ação” que destaque a 
sensibilização e a emoção com vistas à mudança de atitudes 

dos sujeitos; 
- promover uma educação problematizadora e dialógica como 

prática para liberdade;  
- rentabilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) como ferramentas potencializadoras do acesso à 
pluralidade de perspetivas e recursos educativos;  

- capacidade de desenvolver questionamentos provocadores de 
pensamento crítico explícito; 

- desenvolver/utilizar estratégias com participação ativa que 
futuramente possam ser desenvolvidas pelos docentes com 

seus alunos; 
- promover a capacidade de se comunicar e se relacionar com 

os alunos e demais pessoas.
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Resumo 
Este trabalho foca-se no processo de ensino e aprendizagem desenvolvido por professores de 
Matemática da região da Galiza e do Norte de Portugal, incorporando elementos pertencentes ao 
ambiente sociocultural de alunos e professores, como ponto de partida para atividades em sala de 
aula, aumentando a motivação de alunos e professores das duas culturas. 
Pretendemos promover nos professores o gosto pelo estudo de práticas das suas comunidades 
culturais para encontrarem formas de construir atividades em sala de aula a partir desse estudo. 
Ao fomentar a construção de recursos educativos, com uma perspetiva Etnomatemática, 
pretendemos colaborar no desenvolvimento de uma Educação Matemática que seja capaz de 
valorizar as raízes científicas inerentes à cultura dos intervenientes, utilizando-as como alicerces 
para alcançar melhor o património científico de toda a humanidade e contribuir para o 
entendimento mútuo, o respeito e a valorização das culturas envolvidas. 
Por outro lado pretendemos ajudar a tornar visível a presença da matemática na cultura do dia-a-
dia, promovendo alterações de comportamentos no sentido de que professores e alunos se 
relacionem de forma diferente com os conceitos matemáticos contextualizando e fomentando a 
valorização cultural dos conhecimentos de cada grupo.  
Temos como base um foco de investigação de carater qualitativo, com estudos de caso múltiplos, 
de alguma forma comparáveis que nos permitam monitorizar o desenvolvimento de todo o 
processo analisando percursos e tentando compreender as práticas pedagógicas dos 
intervenientes.  

Palavras-Chave: Etnomatemática, recursos educativos, formação de professores 

Abstract  
This work is focused on teaching and learning processes developed by teachers of Mathematics 
from Galicia and northern Portugal, including elements within the socio-cultural environment of 
students and teachers, as a starting point for activities in the classroom, increasing the motivation 
of students and teachers from both cultures. 
We intend to promote the teachers a taste for research their cultural communities in order to find 
ways of building activities in the classroom from their cultural heritage. To encourage the 
construction of educational resources, with a Ethnomatematics, perspective, we intend to 
cooperate in the development of mathematics education, to be able to harness the scientific roots 
inherent in the culture of the actors using them as foundations to better achieve the scientific 
heritage of all mankind and contributing to mutual understanding, respect and appreciation of the 
cultures involved. 
On the other hand we intend to help make visible the presence of mathematics in the culture of the 
day-to-day by encouraging behavior changes in the sense that teachers and students relate 
differently with mathematical concepts contextualizing and promoting cultural appreciation of 
knowledge each group.  
We have based on a qualitative character research focus, with multiple case studies in some way 
comparable to enable us to monitor the development of the whole process analyzing routes and 
trying to understand the pedagogical practices of actors. 
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INTRODUÇÃO 
Os indivíduos têm, ao longo da sua história, desenvolvido técnicas de observação, 

reflexão e análise, assim como habilidades, tanto de carater técnico como artístico, que 
lhe permitiram explicar e compreender o seu ambiente, para posteriormente, desenvolver 
o saber e o saber fazer, como resposta às necessidades de sobrevivência em ambientes 
naturais, sociais e culturais. O conhecimento, assim gerado, está subordinado ao contexto 
natural, social e cultural (D`Ambrósio 2002). Ao fomentar a construção de recursos 
educativos, com uma perspetiva Etnomatemática, pretendemos colaborar no 
desenvolvimento de uma Educação Matemática, que seja capaz de valorizar as raízes 
científicas inerentes à sua cultura utilizando-as como alicerces para alcançar melhor o 
património científico de toda a humanidade. 

Desenvolvemos um trabalho de investigação, que se encontra a decorrer, tomando 
como referência diferentes olhares do professor, nomeadamente o professor reflexivo, 
assinalado por Schön desde princípios da década dos oitenta no século XX; o professor 
investigador de Carr (1990), Elliot (1993), Stenhouse (1998) e Latorre (2003), 
pretendemos elaborar material didático de apoio à prática letiva dos professores de 
Matemática do Norte de Portugal e da Galiza, dinamizando a construção de recursos 
didáticos, numa perspetiva Etnomatemática, incorporando em sala de aula elementos 
pertencentes ao ambiente sociocultural de ambas as culturas, como ponto de partida para 
desenvolver atividades que fomentem a motivação de alunos e professores. 

Ao incorporar, em sala de aula conhecimento dos dois grupos culturais referidos, 
pretendemos que os docentes olhem para as tradições culturais de ambas as culturas, 
reconhecendo pontos de encontro e compreendendo diferenças no sentido de contribuir 
para o entendimento, o respeito e a valorização mútuos. 

Com esta investigação pretendemos: (a) participar ativamente no desenvolvimento 
profissional dos professores, em particular, adquirindo competências para tomar decisões 
relativas a novas estratégias de ensino e (b) fomentar uma educação de qualidade 
pautada pelas exigências, necessidades e desenvolvimento do conhecimento científico, 
tecnológico, pedagógico, didático, político e social num mundo em constante mudança.  

METODOLOGIA 
Para alcançar os objetivos visados e tendo como base um foco de investigação de 

carater qualitativo, trabalhamos com estudos de caso múltiplos, de alguma forma 
comparáveis que nos permitem monitorizar o desenvolvimento de todo o processo e 
conhecer melhor as diversas realidades presentes, analisando percursos e tentando 
compreender as práticas pedagógicas dos intervenientes.  

Trabalharemos com um grupo de professores em Portugal e um grupo na Galiza 
que organizaremos da seguinte forma: No caso dos docentes portugueses dinamizaremos 
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uma oficina de matemática, no centro de formação Vale do Minho, no sentido de 
desenvolver e monitorizar todo o trabalho desenvolvido; Na Galiza desenvolveremos 
trabalho com os alunos do curso “ Master Universitario en Profesorado en Educación 
Secundária Obrigatória, Bacherelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade Ciencias Experimentais. Matemática e Tecnoloxia”, da Universidade de 
Vigo, no âmbito das disciplinas: “Deseño de Investigacións e Propostas Inovadores en 
Ciencias Experimentais” e Investigación e Inovación na Educación Secundária”.  

Inicialmente propomos aos professores uma série de recursos educativos, 
construídos com uma perspetiva etnomatemática, abrangentes e com contribuições das 
duas culturas, de carater amplo e transversal ao ensino básico ou secundário, solicitando 
a cada docente que dos recursos apresentados selecione os que vão ao encontro das 
suas necessidades e os reorganize, inserindo as transformações necessárias para que 
cada um deles, de um recurso abrangente e transversal, construa um recurso particular 
que, posteriormente, aplicará na sala de aula. 

RESULTADOS ESPERADOS 
No decorrer da investigação esperam-se desenvolver, por um lado, os primeiros 

recursos educativos que serão de carater abrangente e transversal. A partir deles espera-
se que os docentes envolvidos no projeto os reorganizem e estruturem de acordo com as 
suas necessidades e o perfil dos seus alunos, obtendo-se um grupo de recursos mais 
específicos prontos para serem usados em sala de aula. Finalmente esperam-se 
resultados relativos ao design dos próprios recursos e dos diferentes aspetos a considerar 
no seu uso, em resultado da análise e reflexão da aplicação dos recursos educativos em 
sala de aula.  

Queremos colaborar com os professores na elaboração de recursos educativos 
que permitam explorar diferentes possibilidades de atividades matemáticas, em sala de 
aula, com elementos pertencentes à cultura de alunos e professores ou dos seus 
antepassados. 

Assim, ao trabalhar com os professores de Matemática, pretendemos como 
resultados finais que através da compreensão e reflexão de todo o ciclo pedagógico 
(conceção, execução e reflexão) se produza uma alteração das práticas docentes que 
venha acompanhada de uma transformação dos seus alunos levando a que sejam 
capazes de desenvolver capacidades que lhes permitam observar e refletir a realidade, 
para serem cidadãos críticos, conscientes e atores da mudança da sociedade em que se 
encontram inseridos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
É essencial que os professores desenvolvam a capacidade de olhar e olhar-se de 

forma objetiva para que sejam conscientes do seu fazer habitual na sala de aula. A 
atividade de ensino pode sofrer transformações à medida que o motivo do professor para 
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elaborar a sua ação também se transforma. O professor atribui novos sentidos à 
organização das ações que lhe permitirão estabelecer como objetivo a sua necessidade 
de ensinar e de garantir condições de aprendizagem para os seus alunos. Tendo como 
base o trabalho colaborativo, pretendemos participar no desenvolvimento profissional dos 
professores, promovendo a reorganização das suas próprias ações, fomentando a 
necessidade de explorar recursos novos que se adequem às novas realidades. 

Ao tomar em consideração o caráter social do processo de aprendizagem docente 
e a sua necessária articulação com a prática pedagógica, uma vez que o fazer do 
professor constituiu-se em unidade dialética com a sua atividade teórica, onde se incluem 
momentos de procura de recursos adequados às formas de realização da atividade e 
momentos de avaliação de resultados das ações propostas. Os recursos elaborados 
deverão pois, fazer parte de todo este processo. A sua construção e implementação em 
sala de aula e posteriormente, a avaliação desta implementação pelos próprios 
professores fomentando a sua participação em todo o processo. Assim apontam-se 
caminhos para uma formação docente na qual os professores possam participar 
ativamente na elaboração dos recursos educativos, fomentando e contribuindo para uma 
educação transformadora de alunos e professores e refletindo sobre as suas ações na 
organização do ensino.  

Cada cultura possui o seu próprio saber e saber fazer que é parte da sua 
existência como consequência da sua necessidade de supervivência. Todavia pode ficar 
“congelada” nos museus como produto acabado do desenvolvimento de uma determinada 
sociedade, numa determinada época. Contudo, poderá assumir outra visibilidade ao ser 
incorporada na sala de aula e ao se transmitir de uma geração a outra fortalecendo-se e 
renovando-se com o contributo dos novos olhares das novas gerações.  
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Resumo 
A Escola Superior de Educação de Lisboa é depositária de um importante acervo de instrumentos 
científicos e didáticos correspondentes a várias épocas, em relação ao qual iniciou um projeto de 
musealização. Este projeto adota como metodologia de trabalho o modelo de Winterthur 
modificado e é desenvolvido por estudantes e professores numa perspetiva formativa.  
A divulgação e o conhecimento desse acervo abrem interessantes perspetivas didáticas: desde 
contribuir para elevar a cultura – geral, científica e didática – dos estudantes, à tomada de 
consciência das potencialidades de um objeto com potencial museológico enquanto instrumento 
de formação e ensino. 
Neste trabalho apresenta-se um estudo de caso: a investigação em curso, seguindo a citada 
metodologia, sobre uma das peças que faz supor a persistência ao longo do tempo do uso de 
imagens projetadas como recurso didático. A peça em estudo é uma caixa de 100 diapositivos 
para lanterna mágica, da firma Les Fils d’Emile Deyrolle. Algumas das questões discutidas e para 
as quais se avançam hipóteses e respostas são: Quando chegou a Portugal? Quem a 
encomendou? Que intenções estariam subjacentes à escolha e aquisição dos diapositivos? Em 
que circunstâncias terão sido usados? 
Simultaneamente, discute-se o modo como a abordagem seguida nesta investigação possibilita 
aprendizagens e o desenvolvimento de competências relevantes para a formação de professores 
e para um entendimento das relações entre cultura, educação e ciência. Para isso analisam-se 
dados recolhidos através de uma entrevista semi-estrututrada à estudante que investigou a peça 
indicada. 

Palavras-chave: história da didática, lanterna mágica, diapositivos, formação de professores 

Abstract 
Escola Superior de Educação de Lisboa holds a relevant collection of scientific and didactic 
instruments, from a diversity of periods, and has already began a museology project upon those 
objects. The project adopts the modified Winthertur model for museology research of scientific 
instruments and is undertaken by students and professors, aiming to provide several learning 
experiences. 
The knowledge about the collection and its communication provide interesting didactic 
experiences: from contributing to improve students’ culture – general, scientific and didactic –, to 
making students aware of the possibilities of using a potential museum piece as a teaching and 
training resource. 
The current work is a case-study in which it is presented the undergoing research upon one of the 
pieces which raises the supposition of a continuum in the use of projected images as a teaching 
strategy. This piece is a box of 100 magic lantern slides, from the company Les Fils d’Emile 
Deyrolle. When did these items arrive in Portugal? Who ordered them? What were the underlying 
purposes when the slides were chosen and acquired? In what circumstances could the slides have 
been used? These are some of the questions that are discussed and tentatively answered.  
Concomitantly, it is analysed how the research methodology contributes to the learning outcomes 
and the development of competences deemed important for teachers’ training and for a better 
understanding of the connections between culture, education and science. To attain this goal, an 
interview to the student performing the research is conducted and the collected data analysed. 
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Keywords: history of didactics, magic lantern, slides, teachers’ training  

INTRODUÇÃO 
A formação de professores/educadores para os primeiros anos de escolaridade 

estabeleceu-se de forma continuada com a entrada em funcionamento da Escola Normal 
para o sexo masculino em 1862 e quatro anos depois da sua congénere para o sexo 
feminino (Mogarro & Zaia, 2009).  

A Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx) é herdeira de várias 
instituições, nomeadamente as que ocuparam o atual edifício: Escola Normal Primária de 
Lisboa (1918), Escola do Magistério Primário (1930) e a Biblioteca-Museu do Ensino 
Primário (1933). Consequentemente, a ESELx encontra-se na posse de um diversificado 
acervo de instrumentos didáticos e científicos, de várias épocas, relativamente aos quais 
iniciou um projeto de musealização. Este projeto visa, através do trabalho de professores 
e estudantes, a preservação do acervo, a reflexão conjunta sobre a história da formação 
de professores e a aquisição, pelos estudantes, de conhecimentos e competências que 
possam contribuir para o seu futuro desempenho profissional nas áreas de formação da 
Escola. Desde 2011 que se trabalha nesse acervo, visando a sua preservação e a criação 
de uma coleção visitável. 

Primeiro tempo   
Musealização de instrumentos  

O projeto de musealização dos instrumentos didáticos e científicos do acervo da 
ESELx inscreve-se, em termos teóricos, no quadro mais geral da assunção da 
importância da cultura material da ciência e na fronteira da História da Ciência com a 
História da Educação (Covelo et al., 2012). 

Segundo Brenni (2010), os instrumentos científicos podem ser classificados em 
instrumentos usados na investigação, na indústria e no ensino. Estes últimos - 
instrumentos didáticos - derivaram grandemente de instrumentos usados inicialmente na 
investigação.  

Como metodologia, fazemos uso do modelo de Winterthur de Fleming (1974), na 
versão desenvolvida por Anderson, Frappier, Neswald e Trim (2011), no qual o 
instrumento é sujeitado a quatro operações analíticas baseadas em propriedades 
respetivas como a sua história; material de que é feito e técnicas de construção; o design; 
e a função (explícita ou implícita). As operações analíticas são: i) estabelecer essas 
propriedades através do estudo do objeto e de documentação que lhe diga respeito; ii) 
avaliar o objeto considerando decisões de acabamento, estética e fabrico; iii) fazer a 
análise cultural que inclui as funções e usos do objeto (uso, significado e o que comunica 
acerca do fabricante e utilizadores anteriores) e iv) estabelecer a relevância e significado 
do artefacto para o tempo e cultura presentes. No entanto, Anderson et al. (2011) 
sustentam que o desenvolvimento da destreza sensorial exigida pelo objeto, a par com o 
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desenvolvimento dos aspetos cognitivos, aquando da aplicação daquelas operações 
analíticas, deve ser transversal a todo o processo. A olhos não treinados, uma vez tendo 
identificado um objeto, facilmente escapam pormenores que poderão ser relevantes. 
Estes autores recomendam ainda o uso de estudos comparativos, utilizando instrumentos 
do mesmo tipo, categoria, etc., encontrados no mesmo lugar ou fazendo uso dos cada 
vez mais abundantes sítios eletrónicos nos quais os museus disponibilizam digitalmente 
as suas coleções. 

As referidas operações analíticas são realizadas por estudantes, sob supervisão 
dos professores, visando completar a ficha de inventário de cada peça em estudo. Esta 
ficha permitirá registar as propriedades básicas do artefacto, bem como o resultado das 
operações analíticas subsequentes, contemplando campos para inclusão da avaliação do 
objeto, da análise cultural e da interpretação da importância atual e para os registos 
imagéticos que os estudantes realizam.  

Caixa de diapositivos 

Entre as cerca de 450 peças já listadas encontram-se instrumentos usados na 
investigação e/ou no ensino. Várias peças evidenciam uma intenção de utilização de 
imagens projetadas com fins pedagógicos. É o caso da caixa de madeira com diapositivos 
que é objeto desta comunicação. 

A caixa em questão tem pega em metal, duas fechaduras e duas dobradiças em 
metal, pesa 1,569 kg e mede 22,9 cm de largura, 41,5 cm de comprimento e 12,0 cm de 
altura. No interior da tampa lê-se num emblema de metal: Mobilier et materiel pour 
L’enseignement. Les Fils D’ Emile Deyrolle. 46, Rue du Bac. Paris. 

Na caixa encontram-se 100 diapositivos de vidro dispostos em duas filas. Os 
diapositivos correspondem a três grandes áreas: pessoas e grupos humanos; botânica e 
zoologia; esculturas/monumentos/cidades.  

A inventariação da caixa e dos diapositivos levantou algumas questões, como as 
seguintes: o conjunto foi fabricado pela casa Deyrolle?; a que período corresponde a 
fabricação, comercialização e utilização pedagógica destes diapositivos?; Qual a 
instituição em Portugal que a encomendou?  

Existem evidências de diapositivos semelhantes comercializados e utilizados em 
instituições de ensino nas primeiras décadas do século XX. Além disso, a diversidade dos 
temas observados nos diapositivos faz pressupor uma intenção pedagógica na sua 
aquisição.  
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Segundo tempo  
Atendendo ao valor formativo das tarefas de inventariação, pesquisa documental e 

valorização dos instrumentos, pretende-se com este projeto o desenvolvimento de 
aprendizagens pelos estudantes. De facto, considera-se uma das mais-valias resultante 
do envolvimento no projeto a multiplicidade das aprendizagens em domínios como as 
Ciências Naturais, a História da Ciência, a Didática das Ciências ou do Estudo do Meio. 
Outra mais-valia é a compreensão das potencialidades que um espaço museológico pode 
ter enquanto instrumento de formação e ensino, em contextos formais e não formais. 

Nesta segunda parte do artigo pretende-se analisar as aprendizagens realizadas 
pelos estudantes e a sua relevância no âmbito da formação de professores. 

Queremos verificar se este ambiente de aprendizagem - uma atividade extra-
curricular de uma instituição superior de formação de agentes educativos -, potencia o 
desenvolvimento de competências consideradas básicas e essenciais para todos os 
cidadãos no século XXI (Cachapuz, Sá-Chaves, & Paixão, 2002), como: “Aprender a 
aprender”, “Comunicar adequadamente”, “Cidadania ativa”, “Espírito crítico” e “Resolver 
situações problemáticas e conflitos”. Queremos aferir igualmente o desenvolvimento de 
competências profissionais específicas dos docentes (Perrenoud, 1999), por uma 
estudante em formação profissional para a docência e que está envolvida no estudo da 
caixa de diapositivos. 

Os dados analisados resultaram de uma entrevista biográfica, semiestruturada e 
individual, focada nas experiências vividas pela estudante apontada e na explicitação dos 
processos desenvolvidos. A categorização temática dimana dos quadros teóricos referidos 
bem como do discurso da estudante. 
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Resumo 
Levando em conta as recomendações da legislação para o ensino secundário de Física no Brasil, 
entre 1931 e 1961, este estudo focaliza o papel dos objetos antigos de valor histórico como 
recurso didático no passado. Foram selecionados cinco instrumentos antigos, de diferentes áreas 
temáticas da Física, pertencentes a uma escola pública do interior do Estado de São Paulo e seis 
livros didáticos, publicados entre 1931 e 1961, nos quais foram localizadas propostas com a 
utilização destes instrumentos. As propostas foram analisadas com uso de procedimentos da 
análise documental. Como resultados, observou-se que as indicações, nos livros, dizem respeito, 
quase sempre, a descrições dos objetos e de suas funções. O exame da legislação permite supor 
que os instrumentos tiveram um papel significativo na concepção de ensino de Física no período 
em estudo e as referências aos instrumentos selecionados, nos livros didáticos analisados 
revelam que eles serviam, principalmente, para ilustrar a teoria. Na discussão, aponta-se que, 
além de seu importante papel na compreensão da história da ciência e da história do ensino das 
disciplinas científicas, os objetos antigos podem propiciar outros usos na educação em nossos 
dias.  

Palavras–Chave: património científico; história do ensino de Física; instrumentos antigos  

Abstract 
In the framework of the recommendations of the educational legislation of Physics teaching in 
Brazilian secondary education between 1931 and 1961, this study focuses on the role of old 
instruments as a resource in the past. Five instruments, from different areas, belonging to a 
collection of a public school in the State of São Paulo, and six textbooks published in the period, in 
which were identified purposes with these instruments, were select. The purposes were analyzed 
using procedures of documental analysis. As a result, it is observed that the indications in the 
books refer, almost always, to descriptions of instruments and their functions. The analysis of 
legislation implies that the instruments had a significant role in the teaching of Physics in the period 
under review and the references in textbooks, for the selected instruments, shows that they were 
used, mostly, to illustrate theory. In the discussion, it is pointed out that in addition to its important 
role in understanding the history of science and the history of the teaching of scientific disciplines, 
old objects can provide other uses in education today. 

Keywords: scientific heritage; history of physics teaching; old instruments  

INTRODUÇÃO 

Instrumentos antigos, localizados ainda hoje em várias escolas brasileiras, 
ocuparam lugar de destaque no ensino de Física no país a partir da Reforma Francisco 
Campos, em 1931.  
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Tal Reforma foi responsável por um aumento e uma diversificação da área de 
Ciências no currículo do curso secundário (Zancul & Souza, 2012). Em 1942, com a 
promulgação da Lei Orgânica do Ensino Secundário, o número de aulas das disciplinas 
científicas diminuiu e foram estabelecidos programas mais enxutos. Em relação à 
disciplina Física, tanto na legislação de 1931 como na de 1942, existiam recomendações 
para realização de experimentos com uso de equipamentos, bem como menções a vários 
instrumentos (Bicudo, 1942; Brasil, 1952). Em 1951, os programas de Física foram 
modificados, porém as indicações para a realização de práticas com uso de 
equipamentos foram mantidas (Brasil, 1952). Pelo que se observa nos livros didáticos, é 
possível supor que os programas de 1951 permaneceram em vigor até 1961 (Zancul & 
Souza, 2012).  

O estudo aqui apresentado tem como foco os instrumentos que fazem parte de 
uma coleção de objetos antigos de valor histórico pertencente à Escola Estadual Bento de 
Abreu de Araraquara (SP) - EEBA. Esta escola teve sua origem em 1914, como 
Araraquara College, e foi transformada em ginásio oficial em 1932, instalada em 1934. 
Discorremos sobre propostas de utilização de instrumentos antigos contidas em livros do 
passado e vislumbramos possíveis usos para esse patrimônio em nossos dias.  

METODOLOGIA 
Com uso de procedimentos de análise documental, foram examinadas propostas 

de utilização de cinco instrumentos antigos, de diferentes áreas temáticas da Física, 
localizadas em seis livros didáticos publicados entre 1931 e 1961. 

Os instrumentos e suas respectivas áreas são: Dinamômetro de Poncelet 
(Mecânica); Higrômetro de Daniel (Calor); Modelo de máquina a vapor (Termodinâmica); 
Câmara escura (Óptica); Roda de Barlow (Eletromagnetismo).  

Foram utilizados os seguintes livros didáticos: Venâncio (1935); Freitas (1936); 
Pereira (1942); Gomes (1957); Gomes (1960); Freitas (1960).  

PRINCIPAIS RESULTADOS 
Apresentamos uma síntese do que foi encontrado, nos livros analisados, para cada 

um dos instrumentos.  

Dinamômetro de Poncelet 

Em nenhum dos três livros para a 3ª série, publicados entre 1931 e 1942, há 
menção específica ao dinamômetro de Poncelet. Já no livro de Gomes (1960), para o 
primeiro ano colegial, um item intitulado “Tipos de dinamômetros”, traz uma figura desse 
instrumento, com explicações sobre sua constituição, além de uma descrição de seu 
funcionamento. Não há referências ao uso do dinamômetro para realização de medidas.  

Higrômetro de Daniell 
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O instrumento aparece em uma figura no segundo volume de Gomes (1957), no 
capítulo “Mudanças de estado físico e suas leis. Higrometria.” O texto explica que o 
higrômetro de Daniell é um tipo de higrômetro de condensação e detalha seu 
funcionamento, além de apresentar um exemplo de aplicação numérica, ao lado de um 
desenho do instrumento.  

Modelo de máquina a vapor  

Existe uma pequena menção ao instrumento no livro de Venâncio (1935), no 
capítulo que trata de mudança de estado e aplicações. Uma explicação mais completa 
sobre máquinas a vapor e seu funcionamento aparece em Gomes (1957), no capítulo 
sobre transformação de calor em trabalho e princípios da termodinâmica. Há também 
informações sobre a constituição das máquinas a vapor e sobre o funcionamento de cada 
uma de suas partes, além de referências a suas aplicações, com ilustrações.  

Câmara escura 

O livro de Venâncio (1935) traz uma ilustração sobre a formação de imagens na 
câmara escura. Já o livro de Freitas (1936), tem um item que explica, com a ajuda de uma 
ilustração, como se forma a imagem de um corpo luminoso colocado em frente a uma 
caixa de paredes opacas com uma pequena abertura, mas não cita o nome do 
instrumento.  

No livro de Pereira (1942), há uma referência à câmara escura no item “Máquina 
fotográfica”. O texto afirma que a máquina fotográfica é uma câmara escura aperfeiçoada 
e, acompanhado de uma ilustração, descreve como a imagem se forma e fica registrada.  

No livro de Freitas (1960), no capítulo sobre propagação retilínea da luz, aparecem 
a mesma explicação sobre a formação de imagens em pequenas aberturas e a mesma 
ilustração apresentadas no livro desse autor, publicado em 1936. No livro de 1960, no 
entanto, no capítulo que se refere aos instrumentos de Óptica, há uma outra explicação, 
bastante detalhada, sobre a câmara escura. 

Roda de Barlow 

No livro de Venâncio (1935), há um item sobre máquinas dínamo-elétricas, com 
explicações e ilustração sobre seu funcionamento, mas não há referência à Roda de 
Barlow. No livro de Pereira (1942), em um capítulo sobre as aplicações da eletricidade, 
um tópico aborda a eletricidade como força motriz e faz referência ao motor elétrico.  

O livro de Freitas (1960) traz uma seção sobre o campo magnético gerado pelas 
correntes elétricas, com um item intitulado “Ação dos imãs sobre as correntes”. O texto diz 
que um imã fixo produz um desvio em uma corrente móvel e que esse fato pode ser 
evidenciando na roda de Barlow. Na sequência, há a descrição do aparelho e de seu 
funcionamento, com ilustração.  
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BREVE DISCUSSÃO 
De um modo geral, de acordo com o que foi observado nos livros analisados, 

publicados entre 1931 e 1961, os instrumentos tinham como finalidade explicar um 
fenômeno físico ou uma lei e deviam ser manuseados principalmente pelo professor.  

A análise da legislação permite supor que os instrumentos tinham um papel 
significativo na concepção de ensino de Física naquele período e as indicações nos livros 
didáticos, para os instrumentos selecionados, revelam que eles serviam, principalmente, 
para ilustrar a teoria. 

Atualmente, considera-se que, além de seu importante papel na compreensão da 
história da ciência e na história do ensino das disciplinas científicas, os objetos antigos 
podem propiciar outros usos na educação. Nesse sentido, é possível citar uma 
interessante proposta de atividades didáticas com materiais do passado, apresentada por 
Bernal, Delgado & López (2009). Por meio de três exemplos, os autores argumentam que 
esses objetos podem constituir um recurso adequado “para contextualizar la educación 
científica, ofreciendo al alumnado una dimensión social y cultural de la ciencia y la 
tecnología” (Bernal, Delgado & López, 2009, p. 606). Esta parece uma perspectiva que 
merece ser explorada. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
Bernal, J. M.; Delgado, M. A. & López, J. D. (2009). El patrimonio histórico-científico como 

recurso didáctico: de la ciencia en el laboratorio a las ciencias para la vida In: El 
largo camino hacia una educación inclusiva: la educación especial y social del siglo 
XIX a nuestros días: XV Coloquio de Historia de la Educación, Pamplona-Iruñea, 2, 
605-614. 

Bicudo, J. C. (1942). O ensino secundário no Brasil e sua atual legislação (de 1931 a 
1941 inclusive). São Paulo: José Magalhães. 

Freitas, A. (1936). Curso de Física – 3ª série. Iniciação no estudo dos fenômenos físicos. 
São Paulo: Comp. Melhoramentos de São Paulo. 

Freitas, A. (1960). Física 3º livro – Ciclo colegial. São Paulo: Edições Melhoramentos.  
Gomes, F. A. Filho (1957). Física para o segundo ano do curso colegial. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional. 
Gomes, F. A., Filho (1960). Física para o primeiro ano colegial. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional.  
Ministério da Educação e Saúde (1952). Ensino Secundário no Brasil (organização, 

legislação vigente, programas). Rio de Janeiro, Brasil: INEP. 
Pereira, U. (1942). Física para a 3ª série do curso secundário. São Paulo: Livraria 

Acadêmica, Saraiva & Cia – Editores. 
Venâncio, F., Filho (1935). Física: Iniciação ao estudo dos fenômenos físicos (de acordo 

com o programa oficial). 3ª série. São Paulo: Companhia Editora Nacional. 
Zancul, M. C. S., & Souza, R. F. (2012). Instrumentos Antigos como Fontes para a História 

do Ensino de Ciências e de Física na Educação Secundária. Educação: Teoria e 
Prática, 22(40), 81-99. 

�173

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=79331
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=808754
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=365103


AÇÃO SOCIOPOLÍTICA FUNDAMENTADA COM ORIENTAÇÃO CTSA NA 
FORMAÇÃO DE FUTUROS PROFESSORES E EDUCADORES  

Elisabete Linhares; Pedro Reis  

Escola Superior de Educação – IPS; Instituto de Educação - UL 
Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação (UIDEF) - IEUL 

Resumo  
A educação em ciências orientada pelo movimento CTSA contribui para um aumento do 
conhecimento científico e das suas aplicações na sociedade, fomentando ainda o sentido crítico 
relativamente às implicações sociais e ambientais consequentes das aplicações tecnocientíficas. A 
ação coletiva fundamentada, orientada para a resolução de problemas na sociedade constitui-se 
como outra abordagem fundamental na formação de alunos capacitados a atuar e a resolver 
problemas do seu dia a dia. Por terem uma base científica, muitas vezes, intrinsecamente ligada a 
preocupações sociais, políticas e económicas, as problemáticas socioambientais e sociocientíficas 
tratadas no âmbito deste estudo possibilitaram uma compreensão mais profunda das interações 
existentes entre CTSA e permitiram a mobilização dos alunos para a realização de ações coletivas 
fundamentadas. Esta investigação sobre a própria prática profissional envolveu alunos do curso 
de Licenciatura em Educação Básica a frequentar uma disciplina de Ambiente e pretendeu: a) 
dotar os futuros professores de competências na conceção, implementação e avaliação de 
atividades orientadas para a ação sociopolítica sobre problemáticas socioambientais; b) identificar 
as dificuldades e potencialidades deste tipo de iniciativas; e c) compreender o impacto deste tipo 
de experiência educativa nos alunos em formação. As narrativas elaboradas pelos alunos após 
terem dinamizado as suas ações de intervenção permitiram verificar que os alunos desenvolveram 
competências na dinamização de diferentes tipos de ações sociopolíticas. Esta experiência de 
formação possibilitou ainda o desenvolvimento de comportamentos pró-ambientais nos alunos em 
formação e a consciencialização de crianças para as capacitar a intervir no ambiente de forma 
responsável. 
Palavras–Chave: Ação sociopolítica fundamentada, Orientação CTSA, Questões sociocientíficas e 
socioambientais, Formação inicial de professores e educadores. 

Abstract  
Science education guided by CTSA movement contributes to the increase of scientific knowledge 
and its applications in society, encouraging critical sense in relation to social and environmental 
implications resulting from techno-scientific applications. The grounded collective action, oriented 
to solve problems in society is constituted as another fundamental approach in the training of 
students that are able to work and solve problems of their daily lives. As they have a scientific 
basis, often intrinsically connected to social, political and economic issues, the socio-environmental 
and socio-scientific issues dealt with in this study allowed a deeper understanding of the existing 
interactions with CTSA and allowed the mobilization of students to perform grounded collective 
actions. This research about the own professional practise involved students of the Degree on 
Basic Education to attend a course on Environment and it intended to: a) give the future teachers 
the skills on conception, implementation and evaluation of activities oriented to socio-political 
action about socio-environmental issues; b) identify the difficulties and the potential of this type of 
initiatives; and c) understand the impact of this type of educative experience on students in 
training. The narratives prepared by the students after they have boosted their actions of 
intervention helped to confirm that the students developed skills in leading the different types of 
socio-political actions. This training experience also enabled the development of pro-environmental 
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behaviour in students in training and the awareness of children so that they are able to intervene in 
the environment responsibly.  
Keywords: Grounded socio-political Action, CTSA guidance, Socio-scientific and environmental 
issues, Initial training of teachers and educators 

INTRODUÇÃO  

Na sociedade atual, marcada por inúmeras mudanças e conflitos socioambientais e 
sociocientíficos, é fundamental uma participação consciente dos cidadãos. O movimento 
CTSA vem dar resposta aos desafios que se colocam à escola em geral, e ao ensino das 
ciências em particular, permitindo a compreensão das relações entre ciência, tecnologia e 
sociedade (Aikenhead, 2009). Os currículos que se baseiam neste movimento devem ser 
orientados para a ação, as questões de valores e a responsabilidade social. Neste âmbito, 
as ações sociopolíticas fundamentadas constituem-se como práticas educativas de 
especial interesse e pertinência. A ação coletiva fundamentada, conhecida por ativismo, 
tem vindo a ser estudada por diversos autores (Bencze & Sperling, 2012; Karahan & 
Roehrig, 2015; Linhares & Reis, 2014; Reis, 2014a, 2014b; Roth, 2009) reconhecendo 
nela potencialidades, relacionadas com a resolução democrática de problemas na 
sociedade.  

Bencze e Sperling (2012) admitem que os professores em formação podem tornar-
se defensores de ativismo informado quando têm oportunidade de participar em 
experiências desta natureza.  

METODOLOGIA 
A presente investigação sobre a própria prática profissional teve como objetivos: a) 

dotar os futuros professores de competências na conceção, implementação e avaliação 
de atividades orientadas para a ação sociopolítica sobre problemáticas socioambientais; 
b) identificar as potencialidades e dificuldades deste tipo de iniciativas; e c) compreender 
o impacto deste tipo de experiência educativa nos alunos em formação. A grande 
finalidade deste tipo de investigação é “contribuir para clarificar os problemas da prática e 
procurar soluções” (Ponte, 2008, p. 154). Esta investigação decorreu no âmbito de uma 
disciplina de Ambiente com duas turmas do curso de Licenciatura em Educação Básica. A 
recolha de dados realizou-se com recurso a narrativas elaboradas pelos estudantes em 
formação após terem dinamizado as atividades planeadas. Os dados foram submetidos a 
uma análise de conteúdo do tipo categorial (Bardin, 2009). Procedeu-se ainda ao cálculo 
de percentagens para detectar grandes tendências nos resultados. 

As problemáticas ambientais trabalhadas e selecionadas pelos futuros professores 
centraram-se em temáticas atuais que os preocupavam (por exemplo, aquecimento 
global, construção de barragens, energia nuclear, perda de biodiversidade, 
desflorestação, organismos geneticamente modificados), e sobre as quais desejavam ter 
mais conhecimentos para poder promover valores ambientais no público-alvo das 
iniciativas planeadas. Numa fase inicial, os participantes contactaram com exemplos de 
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iniciativas de ativismo. Procedeu-se ainda à discussão e à reflexão na turma quanto à 
pertinência deste tipo de intervenção na sociedade, seguindo-se uma pesquisa de forma a 
construir conhecimento científico sobre cada problemática a trabalhar. Com efeito, as 
pesquisas sobre uma dada problemática visavam uma melhor compreensão das 
interações envolvidas entre Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente, reconhecer os 
vários intervenientes nestas controvérsias, construir conhecimento sobre as possíveis 
causas, consequências e soluções para os problemas ambientais abordados, e a 
compreensão de conceitos (como o de aquecimento global, energia hidrelétrica e nuclear, 
biodiversidade) para tomar uma decisão responsável em relação à questão em estudo. 
Num outro momento, os grupos conceberam um cartaz online (no software Glogster) 
relativo à problemática estudada, elaborando ainda um trabalho escrito. Por fim, todos os 
grupos planificaram e implementaram a forma de ativismo elegida por eles, determinando 
ainda o público-alvo a quem se destinaria. 

RESULTADOS 
O planeamento da ação sociopolítica permitiu aos futuros professores realizar 

diferentes tipos de intervenção recorrendo: a) à banda desenhada; b) à história; c) ao 
vídeo de sensibilização; d) à utilização do facebook; e) à letra de uma música; e f) à 
sessão de sensibilização.  

Na implementação da ação sociopolítica, os participantes sentiram dificuldades em: 
a) gerir a atividade; b) gerir o trabalho em grupo; c) determinar do tipo de ação a realizar; 
e e) gerir o tempo. Todavia, uma percentagem considerável de alunos (27,6%) não sentiu 
dificuldades com a atividade. As maiores dificuldades encontradas pelos alunos estão 
relacionadas com a gestão da atividade, no que respeita a determinação dos destinatários 
da sua ação e à adequação da intervenção ao público-alvo: 

Outra dificuldade foi simplificar o tema para que os termos utilizados fossem de fácil 
perceção por parte das crianças. (Narrativa, 3D) 

  Na opinião dos futuros professores, uma das grandes vantagens associadas a 
projetos de ação sociopolítica corresponde à possibilidade de desenvolver diversas 
capacidades nas pessoas que nele participam. Para 48,3% dos participantes, uma das 
mais-valias destas atividades consiste na sensibilização das pessoas para a problemática 
em questão. Destacaram ainda a tomada de consciência (17,2%) relativamente à forma 
como se está a prejudicar o ambiente. Consequentemente, estas ações ajudam a formar 
pessoas mais intervenientes (13,8%) e responsáveis perante as aplicações da ciência e 
da tecnologia e os seus reflexos na sociedade e no ambiente. 

Este tipo de ações é muito importante (…) desperta a população para diversos 
problemas, fomentando (…) a tomada de consciências e levando a população a 
refletir um pouco mais sobre o seu papel e quais as ações que pode tomar para 
proteger o planeta. (Narrativa, 7D) 
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A totalidade dos alunos tenciona utilizar iniciativas de ação sociopolítica na sua 
futura prática profissional. Uma elevada percentagem (48,3%) considera fundamental 
trabalhar temáticas ambientais desde os níveis de escolaridade mais baixos por serem 
práticas educativas mais motivadoras e por ajudarem a formar cidadãos mais 
intervenientes. 

Os objetivos não passam só por lhes ensinar ou testar algo, mas também por 
sensibiliza-las para no futuro serem adultos socialmente ativos e integrados na 
sociedade (…). (Narrativa, 3PL) 

DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
A experiência didática centrada na ação sociopolítica com orientação democrática, 

baseada em questões sociocientíficas e socioambientais possibilitou aos futuros 
professores contactarem com um tipo de atividade diferente com a qual não estavam 
familiarizados. O planeamento da ação sociopolítica levou os alunos ao desenvolvimento 
de competências fundamentais para programar uma ação e agir na sociedade. Em função 
dos resultados obtidos, é possível concluir que esta experiência educativa teve um 
impacto considerável nas futuras professoras e educadoras que promoveram estas 
ações, explicitando todas a sua intenção em integrá-las e adotá-las na sua futura prática 
profissional. A consciência ambiental promovida nos futuros professores em formação 
deverá igualmente refletir-se nas crianças e, deste modo, contribuir na formação de 
cidadãos mais intervenientes, críticos e responsáveis em relação às problemáticas 
ambientais que assolam o mundo. Pensamos que é fundamental dar oportunidades de 
desenvolvimento profissional aos futuros professores e educadores relativamente à 
adoção de práticas educativas que incentivem a uma intervenção na sociedade para 
poder, por sua vez, formar jovens socialmente responsáveis. Estas experiências de ação 
sociopolítica visam capacitar os futuros professores e educadores, a contribuir para tornar 
o mundo melhor para eles e para as gerações futuras (Roth, 2009). 
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Resumo  
Nos últimos anos, muitos países, entre os quais Portugal, têm-se esforçado em conceber e 
implementar novas reformas curriculares, com a finalidade de promover a literacia científica dos 
alunos, preparando-os para o exercício da cidadania ativa e consciente e tornando-os capazes de 
usarem as competências desenvolvidas na escola em contextos do quotidiano. É neste contexto 
que a abordagem Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente se vem impondo como uma das 
recomendações das novas propostas para o ensino das ciências, devendo, por isso, ser 
considerada nos Documentos Oficiais Curriculares. Neste sentido, construiu-se, e aplicou-se, um 
instrumento de análise para perceber se as orientações curriculares da Educação Básica (10-12 
anos) são consentâneas com esta perspetiva de ensino. A análise qualitativa realizada mostra a 
integração desta perspetiva de ensino nos documentos oficiais curriculares para a educação 
básica (Metas Curriculares e Organização Curricular e Programas Volume I e II), ainda que fosse 
desejável que estivesse contemplada de forma mais significativa. Os documentos ainda valorizam 
pouco os aspetos relacionados com a natureza da Ciência, nomeadamente as relações recíprocas 
ciência-tecnologia-sociedade-ambiente ou com o carácter e a construção do conhecimento 
científico. Também não é promovida a discussão de temas científicos socio-controversos ou que 
tenham a ver com as características e os valores éticos e morais dos científicos. 
Palavras-Chave: educação básica; orientações curriculares; perspetiva CTSA. 

Abstract  
In recent years, many countries, including Portugal, have made efforts to design and implement 
new curriculum reforms, in order to promote scientific literacy of students, preparing them for the 
exercise of active and conscious citizenship and making them able to use the skills developed at 
school in everyday contexts. In this context, the perspective Environment-Science-Technology-
Society it has imposed as one of the recommendations of the new proposals for science education 
and should therefore be considered in Documents Official Curriculum. In this sense, was built, and 
applied, an analytical tool to see if the curriculum guidelines of Basic Education (10-12 years) are 
consistent with this teaching perspective. The qualitative analysis performed shows the integration 
of this teaching perspective in the curriculum official documents for basic education (Metas 
Curriculares and Organização Curricular e Programas Volume I and II), even if it were desirable 
that was contemplated more significantly. The documents still not value aspects related to the 
nature of science, namely the mutual relations science-technology-society-environment. It is also 
not promoted the discussion of controversial socio-scientific issues or that have to do with the 
characteristics and ethical and moral values of scientific. 
Keywords: basic education; curriculum guidelines; ESTS perspective. 

INTRODUÇÃO  
Estudos e relatórios nacionais e internacionais (Martins et al., 2011; Osborne & 

Dillon, 2008; Rocard et al., 2007) têm alertado para a necessidade de rever os currículos 
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de ciências, redesenhando-os de forma a proporcionar uma educação científica 
contextualizada, adequada aos interesses e às necessidades dos alunos.  

É neste contexto que a perspetiva CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade, 
Ambiente) se vem impondo como uma metodologia de ensino capaz de promover a 
literacia científica nos alunos, preparando-os para o exercício da cidadania ativa e 
consciente e tornando-os capazes de usarem as competências desenvolvidas na escola 
em contextos do quotidiano (Fernandes, Pires & Villamañán, 2014), devendo ser 
contemplada nas Orientações Curriculares (OC). 

Em Portugal, de acordo com a última revisão da estrutura curricular, em 2011, as 
Metas Curriculares de Ciências Naturais do Ensino Básico (Bonito et al, 2013 – ME - 
DGIDC), a par do Programa de Ciências do 2ºCiclo do Ensino Básico, Volume I e II, 
constituem os Documentos Oficiais Curriculares (DOC) de referência para o Ensino 
Básico. Assim, foi nossa preocupação perceber se esses documentos para a Educação 
Básica (10-12 anos) consideram recomendações consentâneas com a Educação CTSA.  

METODOLOGIA 
O estudo é de natureza essencialmente qualitativa. Para a recolha de dados 

construiu-se um instrumento de análise baseado em Silva (2007) e Pereira (2012), 
adaptando-o às características da investigação a desenvolver. O instrumento considera 
três dimensões: Finalidades (porquê ensinar ciência), Conhecimentos (que ciência 
ensinar) e Procedimentos Metodológicos (como ensinar ciência) que representam as 
preocupações centrais da Educação em Ciências. Cada uma destas dimensões é 
descomposta em parâmetros (operacionalizam as ideias-chave das dimensões) que 
integram indicadores (traduzem a concretização das inter-relações CTSA). 

Pretendia-se perceber a adequabilidade das OC relativamente à perspetiva de 
ensino CTSA, quanto: i) às Finalidades do ensino das ciências (desenvolvimento de 
capacidades, atitudes e educação para a cidadania); ii) aos Conhecimentos de ciências 
(nos quais é fundamental a presença das interações CTSA, de temas polémicos e 
controversos acerca da ciência e da tecnologia, bem como da sociologia externa e interna 
da ciência e da natureza do conhecimento científico); e iii) aos Procedimentos 
Metodológicos utilizados para concretizar as aprendizagens (estratégias e atividades de 
ensino, por exemplo, atividades de argumentação, debates, pesquisas, etc., sobre 
questões onde se manifestem as interações CTSA). 

Os DOC analisados foram identificados como MC (Metas Curriculares) e OCP 
(Organização Curricular e Programas Volume I e II). 

PRINCIPAIS RESULTADOS  
A perspetiva CTSA está contemplada, quer nas MC, quer nas OCP, embora não 

apareça com igual representatividade nas três dimensões consideradas (finalidades, 
conhecimentos e procedimentos metodológicos), e ainda que nem sempre esteja 
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presente com o mesmo grau de explicitação. Considerou-se que a abordagem CTSA está 
contemplada de forma explícita, quando a ideia do indicador está expressa nas unidades 
de análise/episódios de forma clara e precisa, e de forma implícita, quando a ideia do 
indicador está expressa nos episódios, mas de forma pouco clara e precisa, ou seja, as 
relações CTSA são pouco evidentes. 

Identificaram-se 80 episódios nos DOC, sendo maioritariamente das OCP (53 nas 
OCP e 27 nas MC). Quer nas MC, quer nas OCP, a dimensão que contempla mais 
episódios é a dimensão Finalidades, seguida da dimensão Conhecimentos e da dimensão 
Procedimentos Metodológicos. 

No que se refere à dimensão Finalidades, são relevantes 43 episódios, dos quais 
40 são explícitos (14 nas MC e 26 nas OCP). Ambos os documentos são claros quanto ao 
desenvolvimento social dos alunos alertando para promoção da consciência ecológica e 
para as consequências da ação humana no ambiente, bem como para a educação para a 
cidadania, a sustentabilidade e proteção do ambiente, embora se restrinjam à escala 
local. Apenas as OCP são claras quanto à necessidade de promover o desenvolvimento 
pessoal dos alunos (desenvolvimento de processos científicos, capacidade de resolução 
de problemas, de pensamento crítico, promoção de atitudes, valores e decisões 
informadas). 

A dimensão Conhecimentos regista episódios, quer nas MC (13), quer nas OCP 
(12). Embora em número pouco significativo, são todos explícitos. Ambos os documentos 
propõem a discussão de temas científicos em função da utilidade social, mas apenas as 
OCP sugerem uma abordagem contextualizada de temas atuais relacionados com os 
conhecimentos prévios dos alunos e com o seu dia-a-dia. Quer as OCP, quer as MC, 
enfatizam pouco a abordagem de temas polémicos socio-controversos relacionados com 
os avanços científico-tecnológicos. Fazem referências muito vagas às vantagens e limites 
do conhecimento cientifico-tecnológico, bem como aos seus impactos na sociedade/
ambiente. Em ambos documentos foram identificadas informações explícitas, embora 
pontuais, relativas às relações recíprocas que se estabelecem entre a ciência e a 
tecnologia e às suas influências na sociedade. Contudo, o mesmo não acontece com a 
influência dos impactos da sociedade/ambiente nos avanços cientifico-tecnológicos. 
Quanto à diversidade de temas/conteúdos científico-tecnológicos relacionados com outros 
campos do saber, que exigem a compreensão das inter-relações CTSA, não existe 
qualquer referência nos DOC. Relativamente à natureza do conhecimento científico-
tecnológico, as OCP sugerem de forma explícita, embora pontual, que o conhecimento 
científico é uma construção humana e tem caracter provisório e evolutivo. Ambos os DOC 
omitem os aspetos éticos e morais relacionadas com o trabalho dos cientistas e as 
pressões que este pode sofrer.  

A dimensão Procedimentos Metodológicos foi a que registou menos episódios, 12 
identificados nas OCP, dos quais 2 são implícitos. Embora pouco frequentes, 
recomendam o uso de diferentes recursos e fontes de informação. Também recomendam, 
de forma explícita, embora menos frequente, a realização de atividades práticas/
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experimentais, bem como debates, resolução de problemas e pesquisas sobre questões 
que manifestem interações CTSA. Aparecem em situações pontuais relacionadas com o 
ambiente.  

BREVE DISCUSSÃO 
Concluímos que, em ambos os documentos, a maior parte dos episódios CTSA são 

explícitos e relacionam-se com as finalidades da educação em ciências, sendo a 
dimensão procedimentos metodológicos aquela onde se regista menor número de 
episódios.  

São ainda pouco explorados e evidentes os aspetos relacionados com a natureza 
da ciência, nomeadamente as relações recíprocas CTSA, ou com o carácter e a 
construção do conhecimento científico. Também não se promove a discussão de temas 
científicos socio-controversos ou relacionados com as características e os valores ético-
morais dos científicos e do seu trabalho.  
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Resumo 
A robótica educacional objetiva desenvolver o raciocínio lógico, a criatividade, a autonomia no 
aprendizado, a compreensão de conceitos e o conviver em grupo, num ambiente que envolve 
tecnologia e trabalho manual. No artigo relata-se uma investigação desenvolvida com o objetivo 
de verificar a contribuição dessa ferramenta educacional na construção de conhecimentos 
científicos significativos. O estudo foi realizado envolvendo estudantes do 8o ano do Ensino 
Fundamental de uma escola de educação básica da Região Sul do Brasil, durante o ano letivo de 
2013, em aulas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Foram realizadas atividades como 
pesquisa bibliográfica, coleta de dados por meio de uma entrevista em formulário virtual do 
Google e montagens de robôs, envolvendo conteúdos relacionados ao  Corpo Humano. Os 
resultados obtidos permitem inferir que o uso da robótica educacional pode ser uma importante 
ferramenta de construção do conhecimento científico ao promover um novo ambiente de 
aprendizagem que possibilita o envolvimento de alunos e professores, numa perspectiva 
metodológica centrada na aprendizagem do estudante.  

Palavras–Chave:Robótica educacional, ensino-aprendizagem de Ciências Naturais, educação 
científica com tecnologias.  

Abstract 
The objective of educational robotics is develop logical reasoning, creativity, autonomy in learning, 
understanding of concepts and to live in groups, in an environment that involves technology and 
manual work. In this paper we report on an investigation carried out in order to verify the 
contribution of this educational tool in the construction of significant scientific knowledge. The study 
was conducted involving students of the 8th grade of elementary school to a basic education 
school in the South of Brazil, during the school year 2013 in science classes of Nature and its 
technologies. Activities were carried out as literature search, data collection through an interview in 
virtual form at Google and robot assembly, engaging content related to Human Body. The results 
allow us to infer that the use of educational robotics can be an important building tool of scientific 
knowledge to promote a new learning environment that enables the involvement of students and 
teachers, a methodological approach focused on student learning. 

Keywords: Educational robotics, teaching and learning natural sciences, science education with 
technology. 

INTRODUÇÃO 
As pessoas recebem, processam e utilizam as informações de acordo com seus 

estilos próprios de aprendizagem. Ao organizar espaços de aprendizagem é necessário 
considerar os estilos cognitivos dos envolvidos e prover formas distintas de trabalho, com 
o intuito de motivar e envolver os estudantes de maneira participativa e responsável em 
suas aprendizagens. 
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Nesse contexto, o uso da robótica na educação poderá trazer significativas 
contribuições, pois, segundo Papert (2008), todo o processo acontece por meio de uma 
aprendizagem mediada, na qual o professor é um orientador e o aluno é o protagonista, 
construindo o seu conhecimento a partir da contextualização de situações cotidianas. 

O artigo relata uma investigação realizada com o objetivo de verificar a contribuição 
do uso da robótica educacional para a construção de conceitos científicos numa 
perspectiva de aprendizagem significativa. Seu desenvolvimento envolveu estudantes do 
8o ano do Ensino Fundamental de uma escola de educação básica da Região Sul do 
Brasil, durante o ano letivo de 2013, em aulas de Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias.   

CONTEXTUALIZANDO O USO DA ROBÓTICA EDUCACIONAL: PERCURSO 
METODOLÓGICO 

A robótica utilizada como ferramenta de ensino é conhecida como robótica 
educacional e conforme Castilho (2008, p.3), “está voltada para desenvolver projetos 
educacionais envolvendo a atividade de construção e manipulação de robôs.” 

É uma prática envolvendo hardware e software, onde a lógica é inerente na 
montagem e programação de robôs, envolvendo normalmente problemas do mundo real 
que estimulam o aprendizado de conceitos intuitivos (MORELATO et. al., 2010). Segundo 
Castilho (2008), objetiva desenvolver o raciocínio lógico, a criatividade, a autonomia no 
aprendizado, a compreensão de conceitos e o conviver em grupo, num ambiente que 
envolve tecnologia e trabalho manual. 

Tendo presente que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades 
para a sua produção ou construção, em 2013, uma equipe de professores da escola 
acima referida, elaborou um projeto para o uso da robótica nas aulas de Ciências. O 
objetivo era proporcionar aos estudantes o contato com a robótica educacional visando o 
desenvolvimento das competências de produção de conhecimentos substantivos sobre a 
temática do Corpo Humano, oportunizando condições para o empreendedorismo, a 
criatividade, a inovação e a socialização.   

Durante o seu desenvolvimento, os alunos realizaram atividades de pesquisa 
bibliográfica, montagens de robôs a partir dos kits da LEGO® educacional, elaboração de 
textos e apresentação dos resultados finais. 

Porém, para que os estudantes não apenas reproduzissem as montagens 
sugeridas nas revistas do kit LEGO® foi-lhes lançado o desafio de criarem novas 
montagens, inexistentes, até aquele momento nessas revistas.  

Como resultado do desafio proposto no projeto, um dos grupos desenvolveu um 
robô simulador do arco reflexo. O robô (figura 1) representa o nervo do osso patelar que 
fica localizado no joelho e que, quando é estimulado com um toque, provoca uma reação 
conhecida como chute da perna. 
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Figura 1. Robô Joelho 

!  
  

Para esta construção, o grupo utilizou peças de encaixe, um motor, lâmpadas led, 
conectores e o Mindstorms NXT(um programa de computador que controla os robôs 
construídos com as peças LEGO®). As peças de encaixe foram utilizadas para dar forma 
ao joelho e a medula espinal. Já as lâmpadas de led, quando acesas representavam as 
conexões entre neurônios sensitivos e motores, simbolizando o recebimento e 
interpretação da mensagem e gerando a ação do robô. Como se pode observar, para 
montar o robô enfatizando todos estes aspectos descritos, a construção do referencial 
teórico é imprescindível, pois serve de base para o entender o funcionamento das 
estruturas em questão, possibilitando ao aluno a construção e manipulação do concreto, 
construindo o conhecimento de forma efetiva. 

Para investigar a relação estabelecida entre o uso da robótica e a construção do 
conhecimento, um questionário foi gerado através da ferramenta Google Forms, com a 
finalidade de coletar dados para a pesquisa quali-quantitativa que foi enviado aos alunos 
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, e pode ser acessado pelo link: http://goo.gl/
oCBYg6. Os resultados obtidos são descritos a seguir. 

A ROBÓTICA EDUCACIONAL NA ESCOLA BÁSICA: RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Através do questionário buscou-se saber qual a média de idade dos alunos 

participantes da pesquisa e se as aulas de robótica auxiliaram no aprendizado de 
Ciências. Também se procurou saber se os alunos faziam a leitura e discussão das 
situações problema das revistas do KIT LEGO® juntamente com o grupo. Outro 
questionamento envolveu o uso dos conhecimentos adquiridos em robótica com a melhor 
compreensão dos conteúdos do Ensino Médio. 
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Dos alunos convidados a participarem da entrevista, 21 responderam ao 
questionário em casa ou então no tempo disponibilizado nas aulas de Informática e Novas 
Tecnologias. 

Observou-se que os alunos de 13 a 15 anos formaram o maior público, 
apresentando os índices de 43% para 13 anos, seguidos de 24% para 14 anos e 19% 
para 15 anos de idade.  

Quanto ao consentimento dos alunos frente ao uso da Robótica para o 
aprendizado de Ciências, foi possível constatar que 62% concordam plenamente com 
esta prática, sendo que nenhum dos estudantes se manteve em posição desfavorável. 

Os alunos também foram questionados a respeito da realização de trabalhos  em 
grupo e novamente não houve indicações desfavoráveis, considerando que houve uma 
aceitação de 62% quanto à resposta: É mais fácil encontrar soluções para os problemas 
propostos, pois a troca de ideias estimula a criatividade, além de tornar o ambiente mais 
descontraído. Acredita-se que isso se deve a uma característica da Geração de nativos 
digitais a qual fazem parte, chamada de construção colaborativa do conhecimento. 

A maioria dos alunos, quando questionados sobre aprender Ciências com auxílio 
da robótica, trouxeram como resposta a facilidade em compreender o conteúdo, ou seja, 
associaram as montagens e o seu funcionamento com uma forma de tornar a 
compreensão dos conteúdos mais fácil.  

Assim, pode-se afirmar que os resultados indicaram que a maioria dos alunos 
relacionou o projeto com uma estratégia para facilitar a compreensão dos conteúdos, pois 
ao programar o computador, necessitavam associar o conteúdo teórico à prática, 
enquanto a manipulação do objeto facilitou a memorização. Também mencionaram que o 
uso da robótica tornou o aprendizado mais prazeroso, divertido e interessante, permitindo 
um melhor entendimento do conteúdo abordado. 

CONCLUSÃO  
Diante dos resultados obtidos, concordamos com Cechettinni (2011) que, para uma 

geração como a dos nativos digitais, que precisa de estímulos diversos e contínuos, a 
motivação passa a ser um dos principais elementos facilitadores do processo de 
aprendizagem. Cada um torna-se responsável por sua aprendizagem à medida que 
constrói algo novo. Nesse sentido, o uso da robótica educacional, revelou-se uma 
ferramenta muito útil numa perspectiva metodológica centrada na aprendizagem do aluno. 
O uso do LEGO® permite ao aluno a interação com diferentes imagens e estruturas, 
operando sobre o concreto, agindo, explorando, olhando, experimentando e finalmente, 
tirando conclusões. Pode-se dizer ainda que ajuda a pensar privilegiando um ambiente 
culturalmente rico em aprendizagem.  
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A RELAÇÃO ENTRE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE: UM 
CAMINHO A PERCEPÇÃO HUMANISTA DO TRABALHO CIENTÍFICO 

Rodrigo Trevisano de Barros; Álvaro Chrispino; Laís Rodrigues da Silva; Glória 
Regina Pessôa Campello Queiroz 

Colégio Pedro II; Cefet-RJ; Cefet-RJ; UERJ; 

Resumo 
O presente trabalho de pesquisa apresenta uma discussão em torno do papel do Ensino de 
Ciências na formação de uma sociedade mais crítica e participativa, composta por cidadãos ativos 
nas decisões sociais que envolvem Ciência e Tecnologia. Este trabalho investiga se uma disciplina 
com temas e ferramentas CTS poderia contribuir para que os alunos construam uma visão mais 
humanística da Ciência. Para tanto, construiu-se uma disciplina curricular apresentada em três 
temáticas: água (Águas de reuso. A população deve ter conhecimento de sua natureza?), lixo (O 
lixão de Jardim Gramaxo deve realmente ser desativado?) e energia (Usina de Belomonte. Uma 
questão de ponto de vista). Na proposta didática, os alunos são levados a construir um cenário, 
desenvolver uma atividade investigativa e a tomar decisões sociocientíficas fundamentadas. A 
investigação utiliza o delineamento de pesquisa estudo de caso, não apenas apresentando o 
cenário em torno da “alfabetização científica”, como também apontando possibilidades de 
conceber estas discussões em sala de aula ao expor as dificuldades enfrentadas e os desafios 
superados.  
Palavras–Chave: Alfabetização científica; CTS; Módulos educacionais; Ensino médio. 

Abstract 
This research paper presents a discussion on the role of science education in the formation of a 
more critical and participatory society, composed of active citizens in social decisions involving 
science and technology. This paper investigates whether a course with themes and CTS tools 
could help students build a more humanistic view of science. Therefore, we constructed a 
curriculum subject presented in three themes: water (. Water reuse The population should be 
aware of their nature?), Waste (The landfill of Gramaxo Garden should really be disabled?) And 
energy (Plant Belomonte . An issue point of view). In didactic proposal, students are taken to build 
a scenario, develop an investigative activity and to take socioscientific informed decisions. The 
research uses the case study research design, not only presenting the scenery around the 
"scientific literacy", but also pointing out possibilities of designing these discussions in the 
classroom to explain the difficulties faced and overcome challenges. 
Keywords: Scientific literacy; CTS; Educational modules; Secondary school. 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta um recorte de uma recente dissertação de mestrado 
defendida em 2013. Foi construída uma disciplina curricular de um tempo semanal de 50 
minutos em que três temáticas foram trabalhadas: água, lixo e energia.  

1- Águas de reuso. A população deve ter conhecimento de sua natureza?  
2- O lixão de Jardim Gramaxo deve realmente ser desativado?  
3- Usina de Belomonte. Uma questão de ponto de vista.  
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Utilizaremos como norte da nossa pesquisa a seguinte pergunta de partida: Uma 
disciplina que apresenta a Ciência e a Tecnologia por meio do CTS pode contribuir para 
uma percepção mais humanística da Ciência? 

METODOLOGIA 

Optamos por uma pesquisa qualitativa por entender que o nosso projeto tem o 
objetivo de investigar e melhor compreender o comportamento e a experiência humana 
Bogdan e Biklen (1994). As temáticas foram inseridas por meio de módulos pedagógicos 
seguindo uma metodologia específica estabelecida pelo projeto PARSEL (Galvão et al., 
2011). O projeto apresenta as temáticas por meio de módulos divididos em três estágios: 
1.construção do cenário, 2.atividade investigativa e 3.tomada de decisão sócio-científica. 

Os alunos foram submetidos à duas perguntas abertas em dois momentos do 
curso, um pré-teste antes do inicio do curso e um pós-teste no fim do ano letivo. O 
objetivo dessas questões é fornecer as percepções dos alunos sobre como se constrói o 
conhecimento científico, e saber como eles percebem a questão das influências 
extrínsecas e intrínsecas no trabalho científico. 

Os dois momentos de coleta foram identificados como etapa 1 e 2 
respectivamente. Uma turma foi sorteada para análise e gostaríamos de sinalizar que os 
25 alunos que compõem a turma foram identificados por números de 1 a 25, destacamos 
que de forma alguma tratamos os alunos como um número e nem pretendemos desprezar 
a particularidade de cada um deles, foi apenas uma forma de identificar seus 
questionários. 

PRINCIPAIS RESULTADOS 
A pergunta A, “Algumas culturas têm uma visão particular sobre a natureza e os 

seres humanos. Os cientistas e a investigação científica são afetados por crenças 
religiosas ou de cultura ética, onde o trabalho é realizado ou eles devem e conseguem se 
manter distantes destas influências?”, foi utilizada com o objetivo de captar a percepção 
dos alunos sobre as influencias presentes no trabalho científico. Percebemos na etapa 1 
um posicionamento forte dos alunos do lado de um trabalho científico longe de influencias 
e valores. 

Na pergunta B, “No país existem grupos de pessoas que são totalmente a favor ou 
totalmente contra alguns campos de pesquisa. Os projetos de ciência e tecnologia são 
influenciados por esses grupos de interesse especial (como ambientalistas, organizações 
religiosas, direitos individuais...) ou a investigação científica deve ser superior a estas 
influências?”, pretendíamos, novamente, avaliar se os alunos percebiam as influências 
presentes no trabalho científico, porém nesta questão ficou muito forte a percepção de 
influências externas a Ciência. Os alunos apresentaram respostas nas quais fica clara a 
percepção de instituições, grupos e organizações que querem influenciar na produção do 
conhecimento científico. 
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Apresentamos nesse trabalho apenas os dados referentes à pergunta A. Para 
trabalhar com os posicionamentos dos alunos durante as respostas, construímos um 
processo de categorização temática no qual Bardin (2011) deixa claro que o processo de 
categorização construído não configura a única forma possível. 

Cabe ressaltar que das cinco turmas nas quais a pesquisa se desenvolveu, 
sorteamos uma para configurar unidade de análise. Iniciamos por uma leitura flutuante 
das respostas e após uma exaustiva análise enquadramos as mesmas em três 
categorias. A categorização foi feita de modo a apresentar a modificação que queremos 
propor no modo como os alunos percebem o trabalho científico. Resgatamos, então, as 
categorias apresentadas pela pesquisa.  

I – O cientista e ou a ciência é e deve continuar sendo neutro e imparcial.  
II – O cientista e ou a ciência não é, mas deveria ser neutro e imparcial.  
III – O cientista e ou a ciência não é neutro nem imparcial. Isso é impossível. 

Gostaríamos de deixar claro que a disciplina desenvolvida junto aos alunos tem 
como objetivo colaborar para a construção de uma visão do trabalho científico que 
coaduna com a percepção identificada na categoria III como destaca Auler (2002).  

Apresentando uma breve análise podemos perceber que boa parte dos alunos 
considera a Ciência uma atividade neutra, mesmo aqueles que se enquadraram na 
categoria II, como demonstra o gráfico 1. 

Gráfico 1. respostas da pergunta A na etapa 1 

!  

É fácil perceber nas respostas dos 07 alunos que foram enquadrados na categoria 
II palavras que favorecem a percepção da atividade científica como influenciada, mas que 
o ideal seria conseguir a neutralidade e imparcialidade, como percebemos nas palavras 
presentes na resposta da etapa 2.  

Apresenta-se um pequeno número (04) de alunos na categoria que a pesquisa 
gostaria de enquadrar boa parte dos alunos, o que identifica a forte construção de ciência 
herdada e imparcial. Não gostaríamos de entregar a responsabilidade de tal percepção ao 
universo escolar. É notório que a sociedade de modo geral constrói em outros âmbitos a 
mesma visão de ciência imparcial, seria temerário de nossa parte impor a culpa somente 
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aos professores de ciências, o que queremos deixar claro é que tais professores precisam 
contribuir para uma mudança de concepção, mas sabemos que isso não é simples, rápido 
e muito menos fácil. Na etapa 2 o quadro se altera um pouco como percebemos no 
gráfico 2. 

Gráfico 2. Respostas da pergunta A na etapa 2 

!  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
É fundamental que o Ensino de Ciências se dedique a atender as demandas locais 

da comunidade escolar. Sendo assim precisamos fugir de modelos já estabelecidos e 
receitas prontas de como ensinar Ciências. O professor precisa perceber que cada turma 
corresponde a uma construção particular de rotinas, processos e contextos. 

Os dados colaboram com o posicionamento de caminhar para a construção de 
uma cultura científica, porém precisamos essa caminha exige cautela. Não podemos 
atribuir tais mudanças somente a nossa disciplina, nosso público-alvo é de uma escola 
que atende alunos no geral com bom poder aquisitivo e com familiares que possuem boa 
formação acadêmica. Sendo assim, precisamos destacar a característica fundamental do 
delineamento que escolhemos para nossa investigação, que é o estudo de caso, e 
precisamos manter sua unidade de pesquisa. 

Cabe ressaltar a dependência do professor, por isso essa investigação apresenta 
desdobramentos que deverão continuar a serem investigados. Destacamos que 
esperamos apontar um caminho, propor uma saída a colaborar com uma educação em 
ciências que esteja de acordo com novas demandas da educação e do indivíduo. 
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IDENTIFICAR JOVENS INFLUENTES PARA UMA EDUCAÇÃO PELOS 
PARES EFICAZ NA PREVENÇÃO DO VIH/ SIDA 

Catarina Certal; Teresa Vilaça  
Universidade do Minho  

Resumo  
O objetivo deste estudo foi desenvolver e avaliar uma abordagem centrada na escola, para 
identificar um grupo de adolescentes influentes, nomeados em escolas abrangidas, ou não, por 
bairros sociais, capaz de difundir o conhecimento orientado para a ação em VIH/Sida entre os 
seus pares e desenvolver a sua competência para a ação, através de um projeto na escola. Neste 
sentido, 702 alunos/as do 8º ano, de seis escolas, responderam a um questionário de nomeação 
de pares, desenvolvido através de um trabalho sistemático de pilotagem. Em cada escola, a turma 
que teve o maior número de pares influentes foi formada para disseminar o conhecimento através 
de um projeto de educação pelos pares orientado para a ação centrado na escola ou na turma, de 
acordo com a decisão dos/as educadores/as de pares. Esta nomeação de pares identificou uma 
turma em cada escola com os alunos/as (n=146) representativos/as de seu ano de escolaridade. A 
intervenção quando comparada com as escolas de controlo aumentou a assertividade dos alunos/
as (t(527)=-2,723, p=0,007) e os seus conhecimentos sobre as consequências (t(525)=-4.038, p<.
001), causas, estratégias de prevenção (t (527)=-5.092, p <.001) e falsos mitos na transmissão do 
VIH/SIDA (t(527)=-5.753, p<.001). Estes resultados mostram que envolver os/as adolescentes na 
seleção de educadores/as de pares pode ser a chave para aumentar a eficácia da educação pelos 
pares, particularmente na aprendizagem do conhecimento científico relacionado com o VIH/SIDA 
que faz parte da educação em ciências. 

Palavras–Chave:prevenção VIH/Sida; educação pelos pares;competência para a ação 

Abstract  
The objective of this study was to develop and evaluate a whole-school approach to identify a 
group of influential adolescents, selected in schools that include, or not, students from social 
welfare housing, to effectively diffuse HIV/AIDS action-oriented knowledge among their peers and 
develop student action competence by way of a school project. In this sense, 702 students from 
the 8th grade (aged 13–14 years) of 6 schools completed a peer nomination questionnaire, 
developed through a systematic piloting work. In each school, the class that had the largest 
number of influential peers identified was trained to disseminate HIV/AIDS action-oriented 
knowledge through a class-based or school-based peer education action-oriented project, 
according to the peer educators’ decision of each school. This peer nomination approach 
successfully identified and retained a class in each school with students (n= 146) who were 
broadly representative of their year group. The intervention when compared with control schools 
increased students’ assertiveness (t (527)= -2.723, p= .007) and their knowledge about the 
consequences of HIV infection (t (525) = -4038, p <.001), its causes and strategies of HIV 
prevention (t (527) = -5092, p <.001) and false myths in HIV transmission (t (527) = -5753, p <.
001). These results show that involving adolescents themselves in the selection of influential peer 
educators may be the key to increase the effectiveness of peer education, particularly in learning of 
scientific knowledge related to HIV / AIDS as part of science education.  

Keywords: HIV/AIDS prevention; peer education; action-competence 
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INTRODUÇÃO  

Prevenção do VIH/Sida e sustentabilidade sociocultural 

O VIH/Sida é uma doença infeciosa crónica, sem cura (Vilaça, 2001), sendo crucial 
adotar estratégias preventivas, pró-ativas e/ou promocionais para restringir o alargamento 
da infeção (Gaspar, Matos, Gonçalves, Ferreira, & Linhares, 2005). Reduzir a incidência 
do VIH implica intervir para diminuir os fatores de risco e aumentar os fatores de 
resiliência e proteção associados ao mesmo (Matos & Gaspar, 2003), sendo o acesso à 
informação fundamental, mas não suficiente para provocar essas mudanças positivas 
(Vilaça, 2001). 

No âmbito desta problemática, Vilaça e Jensen (2010) defendem que a abordagem 
orientada para a ação é a intervenção apropriada, pois acrescenta à vertente educacional 
o desenvolvimento de competências que permitem aos/às adolescentes identificar e gerir 
os problemas que os/as afetam, mudando os seus estilos de vida e condições de vida. A 
competência para a ação é assim operacionalizada em várias componentes: insight e 
conhecimento (consequências e causas do problema); comprometimento; visões (sobre o 
futuro em que desejam viver) e experiências de ação (participação real na iniciação de 
mudanças para atingir as visões). 

Educação pelos pares e seleção de pares educadores 

A educação pelos pares é uma metodologia utilizada na prevenção do VIH/Sida, 
que adquiriu popularidade sobretudo na área da promoção da saúde e prevenção de 
comportamentos de risco (Mellanby, Newcombe, Rees, & Tripp, 2001). Esta metodologia 
reconhece nos/as jovens capacidades de assistência e competências de resolução de 
problemas da sociedade (Turner & Sheperd, 1999), desenvolvendo um “duplo 
empowerment que permite simultaneamente promover a aprendizagem e o 
desenvolvimento do/a outro/a (grupos-alvo) e de si mesmo/a (educadores de pares) 
através da conceção e desenvolvimento de ações pedagógicas” (Brito, 2009, p. 6). 

Starkey et al. (2009) observam que no sucesso desta abordagem é crítica a 
maneira como os pares educadores influentes são selecionados, pois os/as líderes de 
opinião não são apenas pares, são membros particulares que influenciam por causa da 
sua posição social.  

Assim, será apresentado e discutido um método para identificação de adolescentes 
influentes, nomeados em escolas abrangidas, ou não, por bairros sociais, capazes de 
difundir eficazmente o conhecimento orientado para a ação em VIH/Sida entre os seus 
pares e desenvolver a sua competência para a ação, através de projetos orientados para 
a ação na escola. 

METODOLOGIA  

Desenho do estudo 
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Realizou-se uma investigação experimental com grupo de controlo (GC) com pré e 
pós-teste, com avaliação do contexto e do processo educativo, que foi dividida em três 
fases distintas. A primeira fase correspondeu à seleção por toda a escola (n=702) de 
pares educadores em prevenção do VIH/Sida, através da identificação de pares 
educadores líderes de opinião. Para tal, realizou-se um estudo pré-piloto (n=160) para o 
desenvolvimento de um questionário para a seleção de pares educadores mais influentes, 
seguido de um estudo piloto para a sua validação (n=85). 

A segunda e terceira fases não serão objeto de análise nesta comunicação e 
constituíram o estudo experimental, envolvendo os/as alunos/as do 8º ano de 12 escolas 
EB2,3 do Concelho de Braga. Os GE e GC, foram escolhidos a partir de uma seleção 
aleatória das escolas. Os dois grupos não diferiram em relação ao sexo, idade, etnia, 
agregado familiar ou religião. 

Desenvolvimento e estudo piloto do processo de identificação dos pares influentes 

Foi feita a identificação de pares educadores líderes de opinião, baseado no estudo 
de Starkey et al. (2009), que visa assegurar que o processo de seleção dos pares 
educadores é conduzido por colegas da mesma idade. Assim, foram objetivos desta 
primeira fase: i) identificar as caraterísticas dos pares influentes do 8º ano, nomeados por 
colegas do mesmo ano, em escolas abrangidas, ou não, por bairros sociais; ii) identificar 
a turma de cada escola que tem o maior número de pares influentes. 

Primeiro foi realizado um estudo pré-piloto visando desenvolver um instrumento 
para a seleção de pares influentes com a participação de alunos/as da mesma idade. 
Nesse sentido, alunos/as de 8º ano de duas escolas selecionaram entre uma lista de 
questões elaboradas com base na literatura: as quatro questões melhores para 
escolherem os/as alunos/as mais influentes do 8º ano na sua escola; a turma dos/as 
colegas que nomearam como pares influentes e as caraterísticas que associam aos/às 
colegas que selecionaram. Este trabalho identificou cinco questões-chave e as respetivas 
“razões para nomear os/as colegas para essas questões”. 

O teste piloto integrou essas cinco questões e foi preenchido pelos/as mesmos/as 
alunos/as para identificarem não o nome de cada um/a desses/as colegas, mas o sexo e 
a turma a que pertencem e as caraterísticas que associam aos/às colegas em cada 
questão que escolheram. Identificaram-se 17 caraterísticas principais que atribuíram aos/
às colegas que nomearam. 

Em seguida, procedeu-se a uma reformulação da estrutura do questionário 
valorizando as caraterísticas anteriormente mais atribuídas. Estruturalmente foi criado um 
quadro único com o intuito de identificar as caraterísticas que os/as alunos/as associavam 
aos pares influentes, averiguar as diferenças de género nas caraterísticas a eles/as 
associadas e identificar a turma que tem o maior número de pares influentes. Esta última 
versão foi validada em outras duas escolas com alunos do 8º ano.  
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RESULTADOS PRINCIPAIS E DISCUSSÃO  

As caraterísticas mais selecionadas pelos/as alunos/as neste estudo, bom/boa 
aluno/a, líder, responsável, auxiliador/a e bom caráter, estão de acordo com o estudo de 
Starkey et al. (2009). Em relação ao sexo dos/as colegas, escolheram colegas dos dois 
sexos, que, como defendem Audrey et al. (2006), é um resultado muito útil pois recrutar e 
manter uma variedade de educadores/as de pares, de ambos os sexos e do grupo de 
amigos/as do mesmo ano de escolaridade é mais eficaz. É ainda curioso notar, embora 
sem resultados de outros estudos para comparar, que as caraterísticas “amigo/a” e 
“divertido/a” foram mais escolhidas a pensar em rapazes e “líder” e “responsável” a 
pensar em raparigas, parecendo apontar para um estereótipo de género. 

A educação pelos pares implementada, quando comparada com o GC, aumentou a 
assertividade dos alunos/as (t(527)=-2,723, p=0,007) e o conhecimento sobre as 
consequências (t(525)=-4.038, p<.001), causas, estratégias de prevenção (t (527)=-5.092, 
p <.001) e falsos mitos sobre o VIH/SIDA (t(527)=-5.753, p<.001). Os resultados positivos 
obtidos na aprendizagem do conhecimento científico parecem mostrar que este tipo de 
projetos educativos que constroem um conhecimento interdisciplinar podem ser uma mais 
valia para a literacia científica. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
Audrey, S.; Holliday, J.; Parry-Langdon, N.; & Campebell, R. (2006). Meeting the 

challenges of implementing process evaluation within randomized controlled trials. 
Health Education Research, 21, 366-377. 

Brito, I. (2009). Promoção da saúde nos jovens utilizando a educação pelos pares. 
Enfermagem e o cidadão, 7 (19), 6-9. 

Gaspar T.; Matos M. G.; Gonçalves A.; Ferreira M.; & Linhares F. (2005). Comportamentos 
sexuais, conhecimentos e atitudes face ao VIH/SIDA em adolescentes migrantes. 
Psicologia, Saúde & Doenças, 7 (2), 299-316. 

Matos, M. G.; & Gaspar, T. (2003). Adolescentes Portugueses: Risco e Protecção. VI 
Congresso Virtual da Sidanet, Consultado a 20/06/ 2010 em http://
www.aidscongress.net/html/articleba91.html?id_comunicacao=272  

Mellanby, A. R.; Newcombe, R.G.; Rees, J.B. & Tripp, J.H. (2001). A Comparative Study of 
Peer-led & Adult-led School Sex Education. Health Education Research, 16 (4), 
481-492. 

Starkey, F.; Audrey, S.; Holliday; J. Moore, L.; & Campbell, R. (2009). Identifying influential 
young people to undertake effective peer-led health promotion. Health Education 
Research, 24 (6), 977-988. 

Turner, G.; & Sheperd, J. (1999). Method in search of a theory: peer education and health 
education. Health Education Research, 14 (2), 235-247. 

Vilaça, T. (2001). Educação para a saúde em contexto escolar. In B. Pereira, A. Pinto 
(Eds.). A Escola e a Criança em Risco (pp.121-138). Porto: Ed. Asa. 

Vilaça, T.; & Jensen, B. B. (2010). Applying the S-IVAC Methodology to Explore Students' 
creativity to solve sexual problems. In M. Montané & J. Salazar (Eds.). ATEE 2009 
Annual Conference (pp. 215‐227). Brussels: ATEE. 

�195



LICENCIANDOS DE CIENCIAS BIOLÓGICAS E O ENSINO DE 
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Resumo 
O objetivo desse trabalho foi avaliar a relação que licenciandos de ciências biológicas 
estabelecem com a controvérsia científica do aquecimento global e que papel eles atribuem aos 
leigos, políticos e cientistas na gestão dessa controvérsia. O principal referencial teórico utilizado 
foi a Teoria Ator-Rede (TAR). Os sujeitos de estudo foram dois grupos de licenciandos, 
participantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, orientados por dois 
diferentes supervisores que atuam em duas escolas públicas brasileiras de ensino médio. Os 
dados foram obtidos durante a observação das reuniões para elaboração de atividades sobre o 
aquecimento global. Essas reuniões foram observadas, gravadas, transcritas e analisadas. Os 
licenciandos foram capazes de articular ciência e política ao lidar com a controvérsia. Entretanto, 
por vezes, reforçaram o modelo do déficit, desqualificando o papel do leigo e adotando uma 
posição de subordinação em relação aos cientistas. Ao longo das reuniões, os licenciandos 
relataram ter tido poucas oportunidades para discutir controvérsias durante seu curso de 
formação, o que pode ser um fator relevante para a forma como abordaram do tema. 
Palavras chave: Ensino de Biologia; Controvérsias sociocientíficas; Relacões Ciências versus 
Política; Teoria Ator-Rede. 

Abstract 
The purpose of this study was to evaluate the attitudes of undergraduates of biological sciences 
forward to the scientific controversy of global warming and what role they attribute to the lay 
people, politicians and scientists in the management of controversy. The Actor-Network Theory 
was the main theoretical framework used in this study. The study subjects were two groups of pre-
service teachers, undergoing pre-service training at two public high schools, under the supervision 
of two different teachers. Data were obtained through “global warming lesson plan” meetings, 
among pre-service teachers and their supervisors. These meetings were recorded, transcribed and 
analyzed. The undergraduates were able to articulate science and policy to deal with the 
controversy. However, at various times, they reinforced the deficit model, by disqualifying the role 
of the lay people and by adopting a position of subordination in relation to scientists. Pre-service 
teachers reported few opportunities to discuss controversies during his graduation course, which 
may be an important factor in how they approach the subject in their practice. 

Keywords: Science education, Socio-scientific controversies; Sciences versus Policy relations; 
Actor-Network Theory. 
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INTRODUÇÃO 

Uma tendência do campo de educação em ciências é incluir temas controversos 
nos currículos. Isso se justifica por seu potencial para uma formação cidadã, para abordar 
as relações entre ciência e sociedade, as questões epistemológicas e relacionadas à 
natureza das ciências, as questões éticas e morais, além de desenvolver competências 
argumentativas entre os estudantes (Albe, 2009; Pouliot, 2008). Também permite aos 
alunos mobilizar outros conhecimentos além dos científicos, por exemplo, aqueles da área 
jurídica, política, social e religiosa (Hilário & Reis, 2011) e desenvolver capacidades e 
atitudes essenciais para se libertarem do controle dos especialistas e de se envolverem 
no ativismo sociopolítico sobre controvérsias sócio-científicas (Reis, 2013). 

A análise da controvérsia do aquecimento global permite identificar os saberes em 
construção, as modalidades de estabelecimento de consenso entre cientistas e as 
questões políticas conectadas a essa questão. Pesquisas mostram que os estudantes são 
capazes de perceber e questionar as ligações entre ciência e política; estão aptos a 
considerar o papel da expertise e seu uso político; mobilizam diferentes conhecimentos de 
caráter econômico, político e científico; são capazes de perceber a relevância do 
financiamento na pesquisa científica e a necessidade de acordo entre cientistas (Albe, 
2009). As intenções e práticas dos professores em formação constituem um objeto de 
pesquisas essencial que pode fornecer embasamento teórico para a elaboração de 
estratégias de formação docente. No entanto, esse tipo de pesquisa é raro. Assim, os 
objetivos desse trabalho foram estudar como licenciandos em ciências biológicas 
abordam as relações entre ciência e política envolvidas na controvérsia do aquecimento 
global e descrevem a participação de cientistas, leigos e políticos na gestão da 
controvérsia. 

O principal referencial teórico utilizado foi a Teoria Ator-Rede (TAR), segundo a qual 
não há separação entre natureza e sociedade e o que parece puramente científico ou 
social não existe: atores humanos e não-humanos se misturam, formando híbridos. Ainda 
segundo essa teoria nunca devemos começar um estudo com premissas sobre a ação: 
para rastrear as relações sociais, devem-se seguir os atores e construir sua rede de 
conexões formada por meio de processos de translação, isto é, deslocamento de 
objetivos e interesses (Latour, 2008).  

Democracia e educação em ciências: pontos de convergência com controvérsias 
sociocientíficas 

Segundo Callon, Lascoumes e Barthe (2009) a divisão entre especialistas e leigos 
tornou-se obsoleta a partir do momento em que precisamos lidar com incertezas inerentes 
à produção do conhecimento científico. A democracia delegativa, modo tradicional de 
gestão, negligencia a participação dos cidadãos no tratamento de controvérsias, o que 
leva a uma profunda assimetria: aos cientistas são atribuídas as funções de produção de 
conhecimento científico legítimo e a de informar aos leigos sobre esse conhecimento; aos 
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políticos, cabe a função de representar os interesses dos cidadãos e fornecer orientação 
para os seus comportamentos; aos leigos é relegado o papel de receber informações e 
orientações de cientistas e políticos. Para esses autores, a cooperação do leigo não pode 
ser negada nem mesmo sob a alegação de ignorância visto que, quando necessário, são 
capazes de dominar questões científicas ou técnicas específicas e de influenciar o rumo 
das pesquisas. 

Brown (2009) discute as origens dessa divisão entre cientistas e leigos. Ele busca 
na obra de Maquiavel a origem da “retórica da expertise” que enfatiza a utilidade da 
consultoria do especialista e desqualifica a participação do leigo. Segundo Brown, 
Rousseau estabeleceu uma divisão entre vontade popular e razão da elite e defendeu a 
exclusão da maioria da população dos processos de deliberação social e da produção de 
conhecimento científico. 

Callon (1999) distingue três modelos com diferentes graus de envolvimento dos 
leigos na formulação e aplicação do conhecimento no qual decisões são baseadas: o 
modelo da educação pública (ou modelo do déficit) que considera os leigos um público 
deficitário de saberes e dependente dos cientistas. As desconfianças em relação aos 
cientistas são atribuídas ao analfabetismo e à ignorância: a educação seria o antídoto 
para isso. O modelo do debate público propõe uma reestruturação dos direitos de fala 
entre cientistas e cidadãos que interagem em espaços públicos de discussão como 
referendos e conferências cidadãs. No modelo da coprodução do conhecimento, grupos 
de interesse participam na produção de conhecimento que diz respeito às suas 
demandas. Por terem experiências relevantes em relação à situação de interesse, eles 
são suficientemente competentes para participar da definição de um problema de 
pesquisa e para a produção de conhecimentos científicos coletivos. Esse modelo reduz 
ou supera o fosso entre leigos e especialistas. 

METODOLOGIA 

 Os sujeitos de estudo foram licenciandos em ciências biológicas de uma 
universidade pública brasileira, participantes do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência. Foram escolhidos dois grupos com cinco licenciandos orientados 
por dois diferentes supervisores e atuando em diferentes escolas. Os dados foram 
coletados por meio de uma abordagem de pesquisa qualitativa, que se caracteriza como 
uma observação participante com perspectiva etnográfica. Foi solicitado aos dois grupos 
a elaboração de atividades didáticas sobre a controvérsia das mudanças climáticas. As 
reuniões para esse fim foram gravadas em áudio, transcritas e analisadas. 

RESULTADOS  

 Os licenciandos identificaram parcialmente as características de uma controvérsia 
científica. Perceberam que as controvérsias podem ser importantes para a formação do 
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cidadão e a construção de mundos possíveis. Buscaram fontes de informação confiáveis. 
Identificaram os fatores que influenciam a resolução de uma controvérsia, tais como o 
financiamento de pesquisa e a manipulação de dados. Em algumas situações 
demonstraram uma visão ingênua do cientista, como alguém que tem um pacto com a 
verdade. Houve diferenças em relação à descrição do papel de cientistas, leigos e 
políticos. Os licenciandos recorreram ao conhecimento dos cientistas para subsidiar 
produção de todas as atividades didáticas. A participação do leigo muitas vezes foi 
ignorada ou desvalorizada e a participação dos políticos na controvérsia do aquecimento 
global foi vista com desconfiança.  

DISCUSSÃO 

Ao mesmo tempo em que os licenciandos estudados demonstraram uma 
compreensão de alguns processos de produção do conhecimento científico, no que diz 
respeito à manipulação de dados e financiamento de pesquisa, eles usaram a “retórica da 
expertise” que enfatiza a utilidade do especialista. A atribuição de papéis a leigos e 
cientistas foi assimétrica, com reforço do modelo do déficit. Essa situação remete às 
“grande divisões”, discutidas por Callon, Lascoumes e Barthe (2009), que separam 
especialistas e leigos, políticos profissionais e cidadãos comuns, e fortalece a a ideia de 
que apenas os cientistas são capazes de compreender a complexidade das questões 
tecnocientíficas. 
 Os resultados apontam para uma lacuna na formação dos licenciandos que poderia 
ser preenchida pelo ensino explícito sobre controvérsias durante a graduação. 
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Resumo 
O exercício de uma cidadania responsável envolve a mobilização de conhecimentos em diversos 
domínios, nomeadamente em ciência e tecnologia. No entanto, e particularmente na temática da 
energia, há conceitos que são de difícil compreensão devido ao seu elevado nível de abstração. 
Nesta comunicação apresenta-se um estudo interpretativo que pretende conhecer as dificuldades 
dos alunos na mobilização de conhecimentos científicos sobre o tema da energia quando 
enquadrados em situações do quotidiano e no processo de tomada de decisão.  
Participam neste estudo três turmas do 7.º ano de escolaridade, constituídas por 28 alunos. Na 
recolha de dados foram utilizados como instrumentos: um questionário, a observação naturalista 
das aulas e as produções escritas dos alunos. 
Os resultados evidenciam que, mesmo após a aplicação de uma sequência didática tendo por 
base tarefas de investigação, os alunos apresentam dificuldades em mobilizar conhecimento 
científico, prevalecendo as ideias de senso comum nas explicações que fornecem acerca de 
situações do dia a dia. Relativamente ao processo de tomada de decisão, os alunos 
demonstraram dificuldade em integrar saberes de diferentes domínios, incluindo o conhecimento 
científico, apresentando fundamentações pouco desenvolvidas. 

Palavras-Chave: Educação em Ciência, Energia, Explicações científicas dos alunos; Tomada de 
decisão 

Abstract 
A responsible citizenship involves the mobilization of knowledge from different fields, including 
science and technology. Particularly in the energy theme, some concepts are difficult to understand 
because of their high level of abstraction. This communication presents an interpretive study that 
aims to know students' difficulties in mobilizing scientific knowledge on quotidian contexts involving 
the energy theme and in a decision-making process.The participants of the study were three 7th 
grade classes, each one with 28 students. Data collection included a questionnaire, the naturalist 
observations of the classes, and written documents produced by the participants. The results 
suggest that, even after the application of a didactic sequence based on inquiry tasks, students 
showed difficulties in mobilizing scientific knowledge, prevailing common sense ideas on their 
explanations about quotidian situations. Regarding the decision making process, students showed 
difficulty in integrating knowledge from different fields, including scientific knowledge, giving 
undeveloped argumentations.  

Keywords: Science education, Energy, Students scientific explanations, Decision making 

INTRODUÇÃO 
É fundamental formar cidadãos que consigam mobilizar os conhecimentos na 

resolução de problemas do quotidiano, exercendo uma cidadania responsável (Hodson, 
2006). Como tal, há que criar contextos de aprendizagem que envolvam os alunos em 
situações das suas vidas relacionadas com a ciência e a tecnologia.  

�200



Muitas são as situações quotidianas que envolvem a temática da energia. No 
entanto, a literatura indica que os conceitos que lhe estão associados são difíceis de 
ensinar dado o seu nível de abstração (Nordine, Krajcik & Fortus, 2011). Além disso, os 
alunos têm ideias fragmentadas sobre energia, tendo dificuldade em compreender e 
mobilizar os conceitos (De Berg, 2008; Driver, Guesne & Tiberghien, 1985; Horton, 2004). 
Geralmente, confundem calor e temperatura, usando-os frequentemente como sinónimos 
e têm dificuldade em aplicar conhecimentos relativos à transferência de energia. Por 
exemplo, não compreendem calor e frio como um fenómeno do mesmo tipo e utilizam 
frequentemente explicações ad hoc, associadas a propriedades dos materiais, para 
justificar diferentes sensações de frio/calor.  

Com este estudo pretende-se conhecer as dificuldades que os alunos evidenciam 
na mobilização de conhecimentos científicos sobre o tema da energia quando 
enquadrados em situações do quotidiano e no processo de tomada de decisão.  

METODOLOGIA 
Neste trabalho recorremos a um paradigma metodológico interpretativo (Lichtman, 

2006). Os alunos participantes fazem parte de três turmas do 7.º ano de escolaridade, 
constituídas por 28 alunos. Quanto ao contexto pedagógico-didático, foram realizadas três 
tarefas investigativas, nas aulas de Ciências Físico-Químicas, que envolveram os alunos 
na exploração da temática Energia, em grupos de três a quatro elementos. 

Nesta comunicação serão considerados os dados recolhidos nas duas primeiras 
tarefas. Na primeira, os alunos elaboraram uma dieta, tendo disponível informações e 
dados científicos a considerar no processo de decisão. A segunda consistiu numa tarefa 
de tomada de decisão, utilizando como estratégia o role-play, com o intuito de selecionar 
a fonte de energia a utilizar para aumentar a produção de energia elétrica, culminando 
com a elaboração individual da ata da discussão.  

No final da unidade de ensino sobre a energia foi aplicado um questionário aos 
alunos, constituído por 5 questões abertas, que envolvem a aplicação de conceitos sobre 
energia em situações do dia a dia. 

A primeira autora fez observação participante (Cohen, Manion, & Morrison, 2003), 
na medida em que desempenhou simultaneamente o papel de professora e investigadora 
(Ponte, 2004), tendo elaborado um diário de bordo com anotações realizadas durante e 
logo após as aulas. Assim, a recolha de dados incluiu a observação, o inquérito, através 
da aplicação de um questionário, e a recolha documental.  

Através da análise que realizámos ao conteúdo dos dados, procurámos 
compreender as dificuldades dos alunos na mobilização de conhecimentos científicos 
sobre o tema da energia quando enquadrados em situações do quotidiano e em 
processos de tomada de decisão, recorrendo a categorias definidas durante o processo 
de análise de dados e com base no referencial teórico do estudo.  
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RESULTADOS 
A análise dos questionários evidenciou dificuldades dos alunos em mobilizar os 

conceitos científicos para explicar um determinado fenómeno. Muitas vezes, não 
identificam o conceito científico inerente ao fenómeno e quando o fazem não 
desenvolvem uma explicação a partir do mesmo. Com efeito, foram encontradas 
fundamentalmente dois tipos de resposta dos alunos: a) não identificam o conceito 
científico, recorrendo exclusivamente à sua experiência do senso comum, por exemplo: “o 
casaco serve para nos manter quentinhos”; ou b) apesar de identificarem o conceito 
científico, não o usam para justificar a sua resposta, por exemplo: “o mosaico provoca a 
sensação de mais frio porque é um bom condutor térmico”. Além disso, utilizam 
frequentemente conceitos científicos de forma incorreta, nomeadamente ao empregarem 
o conceito de calor quando deveria ser utilizado o de temperatura.  

Através da análise das respostas dos alunos às tarefas, bem como das questões/
dúvidas por eles colocadas, verificou-se que estes evidenciam dificuldade em considerar 
diversos fatores nos processos de tomada de decisão. No que diz respeito à primeira 
tarefa, apesar de todos os grupos de alunos (24) terem proposto uma listagem de 
alimentos para cada refeição e de a maioria (88%) ter calculado a energia diária 
consumida com a dieta proposta, apenas 71% dos grupos incluiu todos os grupos de 
alimentos da roda dos alimentos (sem, no entanto, terem sido respeitadas as porções 
aconselhadas). Além disso, pouco mais de metade dos grupos teve em consideração: i) 
as informações sobre o consumo energético aconselhado (59%) e; ii) a atividade física 
planeada, calculando a energia despendida (58%). 

Apenas quatro grupos (17%) parecem ter tido em conta todos os fatores que se 
pretendia que fossem considerados e somente um grupo teve em conta dados que não 
foram explicitados na informação fornecida, fazendo uma estimativa da energia 
consumida nas atividades diárias, além da atividade física indicada (Figura 1). 

Figura 1. Excerto da resposta de um grupo de alunos à questão n.º 2 da primeira tarefa 

!  

Durante a realização desta tarefa emergiram várias questões que evidenciam a 
dificuldade em integrar várias informações na tomada de decisão. Estas parecem advir de 
dificuldades em: a) interpretar a informação fornecida (ex. “Tem de ser entre 1200 e 1350 
kcal, certo?”), b) relacionar as informações (“O que é que as atividades físicas têm a ver 
com a comida?”); c) saber usar as informações fornecidas (“Mas como é que eu sei a 
energia do exercício físico?”). 
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Na segunda tarefa, os alunos evidenciaram dificuldade, não só em tomar uma 
decisão, mas também em considerar diversos fatores na tomada de decisão. Das 34 atas 
apresentadas, apenas em 23 (68%) é indicada a fonte de energia considerada mais 
vantajosa e relativamente aos alunos que o fazem, os argumentos apresentados são 
escassos. Baseiam-se apenas no custo (N= 11), na rapidez (N=3) ou eficiência do 
processo (N=4), em questões ambientais, como a utilização sustentável de recursos 
(N=8) e a poluição (N=13). Questões relacionadas com a segurança raramente são tidas 
em linha de conta (N=2). Além disso, poucos são os alunos que consideram as 
desvantagens da fonte de energia que selecionaram (N=9) e, ainda menos, aqueles 
propõem formas de as minimizar (N=2), e quando o fazem evidenciam pouca 
profundidade, tal como é ilustrado na figura 2. 

Figura 2. Excerto da ata de uma aluna (segunda tarefa) 

!  

DISCUSSÃO 
Apesar de o questionário ter sido aplicado após a realização de várias tarefas na 

sala de aula, verifica-se que os alunos têm dificuldades em mobilizar conhecimento 
científico prevalecendo ideias que estão mais perto da sua experiência. Este estudo vem 
reforçar a ideia de que é importante partir dos conceitos dos alunos, ajudando-os a 
diferenciar modos diferentes de conhecer a realidade, para que venha a prevalecer a 
explicação científica em detrimento das ideias de senso-comum (Leach & Scott, 1995). 

Relativamente ao processo de tomada de decisão, os alunos demonstraram 
dificuldade em integrar saberes de diferentes domínios, incluindo o conhecimento 
científico, apresentando fundamentações pouco desenvolvidas.  
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O PAPEL DA OBSERVAÇÃO NA COMPREENSÃO DA NATUREZA DO 
CONHECIMENTO CIENTÍFICO: UMA PROPOSTA DIDÁTICA BASEADA 

NAS REAÇÕES DE COMBUSTÃO 

Margarida Figueiredo1; Fátima Paixão2  
1Departamento de Química da Universidade de Évora e Centro de Investigação em Educação e 
Psicologia; 2Instituto Politécnico de Castelo Branco, Castelo Branco & Centro de Investigação 

Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, Universidade de Aveiro 

Resumo  
Com vista a abandonar a ideia tradicional de que a observação é objetiva e que, decorrente da 
objetividade dos factos empíricos é possível estabelecer uma correspondência com a realidade e 
a verdade, procura-se, através de uma situação experimental problemática, inserida num contexto 
de História da Ciência, criar um contexto didático apropriado para a compreensão da relação da 
observação com a teoria que a interpreta.  
Os resultados obtidos no decurso do Projeto Ibero-americano de Avaliação de Atitudes Relativas a 
Ciência, Tecnologia e Sociedade, através da aplicação do Cuestionario de Opiniones sobre 
Ciencia-Tecnología-Sociedad mostraram que a conceção que os alunos têm sobre a Natureza da 
Ciência e Tecnologia e sobre a relação entre observação e teoria não é a mais adequada. A 
Sequência de Ensino-Aprendizagem proposta baseia-se na realização de uma atividade 
experimental problemática e na discussão dos resultados, relacionando-os com a análise e debate 
de dois textos sobre a Teoria do Flogisto e a Teoria do Oxigénio. 
Palavras–Chave: Sequência de Ensino-Aprendizagem; Observação; História da Ciência; Ciência-
Tecnologia-Sociedade.  

Abstract  
In order to abandon the traditional idea that the observation is objective and that, due to the 
objectivity of empirical facts is possible to establish a correspondence with reality and truth looking 
through a problematic experimental situation, centered on a context of the History of Science, 
creating an appropriate teaching-learning sequence for understanding the relationship of 
observation with the theory that interprets it. 
The results obtained during the Ibero-American Project of Evaluation of Attitudes Related to 
Science, Technology and Society, by applying the "Cuestionario de Opiniones sobre Ciencia-
Tecnología-Sociedad" showed that the idea that students have on the Nature of Science and 
Technology and on the relationship between observation and theory is not the most appropriate. 
The Teaching-Learning Sequence proposal is based on the realization of an experimental activity 
and discussion of results, relating them to the analysis and debate of two texts on the phlogiston 
theory and on the oxygen theory. 
The Teaching-Learning Sequence proposal is based on the realization of a problematic 
experimental activity and discussion of their results, relating them to the analysis and debate of two 
texts on the phlogiston theory and the oxygen theory. 
Keywords: Teaching-Learning Sequences, Observation, History of Science, Science-Technology-
Society.  

INTRODUÇÃO  

A importância da alfabetização em Ciência e Tecnologia, bem como da 
compreensão da Natureza da Ciência e Tecnologia (NdCeT), por estudantes de todos os 
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níveis educativos, é hoje amplamente reconhecida pelos especialistas em Educação. No 
entanto, diversos estudos realizados sobre este tema, revelam a existência de 
dificuldades na compreensão da NdCeT (Abd-el-Khalick & Lederman, 2000; García-
Carmona, Vázquez & Manassero, 2012). 

Ainda que os investigadores em didática da Ciência defendam a inclusão nos 
currículos da NdCeT, por ser um componente básico da alfabetização científica e 
tecnológica (Millar, 2006), a abordagem desses conteúdos está longe de ser uma 
realidade nas escolas. A resistência habitual às inovações e o facto de os livros não 
incluírem o tema de forma explícita, justifica a imagem tradicional da ciência que 
prevalece, em desacordo com os conceitos atuais de Ciência e Tecnologia do ponto de 
vista da filosofia, da história e da sociologia. 

O fator que mais determina a não inclusão da NdCeT nos conteúdos curriculares 
prende-se com a sua complexidade conceptual, que dificulta a conceção de materiais 
adequados ao seu ensino. O desenho de Sequências de Ensino Aprendizagem (SEA) 
adequadas reveste-se então de particular importância. 

Apesar da complexidade do tema, se os conteúdos forem ensinados de forma 
explícita e se a planificação das SEA incluir atividades desafiadoras e reflexivas para os 
estudantes, tais como situações experimentais, análise, argumentação, discussão e 
debate é possível obter resultados positivos, como demonstram algumas investigações 
recentes (Vázquez, Aponte, Manassero & Montesano, 2014; Figueiredo & Paixão, 2013).  

A SEA apresentada constitui um exemplo dos instrumentos desenvolvidos no 
âmbito do Projecto EANCYT (Enseñanza y Aprendizaje sobre la Naturaleza de la Ciencia 
Y Tecnología: Una investigación experimental y longitudinal). 

Objetivos 
O presente trabalho tem como objetivos apresentar, analisar e discutir a relevância 

de uma SEA, desenhada para abordar de forma explícita a NdCeT a partir de conteúdos 
da área científica da Química, cuja implementação futura possa contribuir para melhorar a 
compreensão do estatuto epistemológico da observação científica por parte dos alunos. 

METODOLOGIA 
A conceção da SEA baseou-se no pressuposto de que a exploração de situações 

experimentais problemáticas e a leitura de textos relacionados com os resultados obtidos 
pode desenvolver nos alunos capacidades manipulativas, de organização e trabalho 
colaborativo, de pesquisa e ainda competências importantes tais como a compreensão e 
interpretação de textos, comunicação e confronto de ideias. 

Esta sequência de Ensino-Aprendizagem enquadra-se num dos temas 
relacionados com a Epistemologia da Ciência incluídos no Cuestionario de Opiniones 
sobre Ciencia-Tecnología-Sociedad (COCTS - © M.A. Manassero, Á. Vázquez, J. A. 
Acevedo & M. F. Paixão).  
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A questão F2_90111, a seguir transcrita, da versão portuguesa do COCTS, está 
diretamente relacionada com o Tema em estudo e é através dela que melhor se pode 
avaliar em que medida os objetivos da SEA proposta podem ser alcançados.  

!  

A formulação da questão baseia-se num Modelo de Respostas Múltiplas (Vázquez 
& Manassero, 1999). A classificação das respostas em categorias (Tabela 1), permite uma 
análise de resultados mais evidente e clarificadora, quer das ideias dos alunos antes da 
aplicação da SEA, quer dos ganhos que ela proporcionou. 

Tabela 1. Categorização das frases da questão F2_90111 do COCTS 

A SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
Na SEA é proposta a leitura e debate de dois textos e a realização de uma 

atividade experimental que permita dar resposta a uma questão-problema: “Quando 
provocamos a combustão de um material, a sua massa aumenta, diminui ou mantém-se 
inalterada?” 

O primeiro texto aborda a interpretação das combustões com base na Teoria do 
Flogisto: 

“…As substâncias seriam combustíveis por conterem o princípio “flogisto”, que 
perderiam ao entrarem em combustão, observando-se, eventualmente, a produção de 
fumos, calor ou chama; restava um resíduo chamado "cal". Os metais, por exemplo, 
deveriam ser associações de flogisto e cal e poderiam ser regenerados a partir desta por 

Tema Sub-tema Questões Categoria

Natureza do 
conhecimento 

científico
Observações

F2_90111A Adequada

F2_90111B Adequada

F2_90111C Ingénua

F2_90111D Ingénua

F2_90111E Ingénua
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adição de uma certa quantidade de flogisto, normalmente por aquecimento com carvão, 
considerado "flogisto quase puro".  

A teoria de Stahl diz que as "cales" obtidas por combustão dos metais são mais 
simples que estes. Quando aquecidas, o flogisto do carvão a arder combina-se com elas 
para produzir os metais. A combustão é o resultado dos metais perderem o seu flogisto. 
(…). O fogo é o próprio flogisto. Este é, assim, entendido como um princípio de leveza 
que ao libertar-se dos corpos os deixa mais pesados e ao fixar-se neles os torna mais 
leves.” 

A atividade experimental consiste na realização, em grupos, da combustão da 
palha-de-aço. 

O segundo texto refere-se à interpretação das combustões com base na Teoria do 
Oxigénio: 

“…A mais famosa das experiências de Lavoisier, a calcinação (combustão de 
metais) lenta do mercúrio e a subsequente decomposição da cal (óxido), terá sido 
realizada em 1776. Numa nova Memória que apresentou à Academia descreve o "ar puro" 
como um ingrediente do "ar atmosférico" tendo-se apercebido que a combustão e a 
respiração funcionavam melhor no seu ambiente.  

Em 1780 Lavoisier chama oxigénio ao "ar puro". Noutra experiência, colocou uma 
quantidade determinada de ferro num tubo fechado, com ar. Depois de aquecer o tubo, 
pesou o produto de reacção e mediu a quantidade de ar que foi consumido. Em 1789, 
avançou a lei da conservação da matéria, considerando que a massa, registada na 
balança, não se alterava, se a reação ocorresse em sistema fechado: "Em todas as 
operações da natureza e da arte, nada é criado". “ 

A partir da análise dos dois textos promove-se o debate de ideias, procurando 
compreender o que se entende por combustão e substância combustível, à luz da Teoria 
do Flogisto e da Teoria do Oxigénio. Analisando as observações realizadas durante a 
atividade experimental, procura-se interpretar o facto observado na experiência da 
combustão da palha-de-aço. 

CONCLUSÕES 

Esta SEA pode ser facilmente enquadrada na disciplina de Ciências Físico-
Químicas, particularmente no 8º ano de escolaridade e constitui um suporte concetual, 
experimentalmente testado, para o princípio da conservação da massa, base de toda a 
química moderna. Da análise feita à SEA, reforçamos que a sua implementação pode 
contribuir para que os alunos compreendam a relação entre a observação e a teoria e o 
papel da teoria na interpretação dos factos observados. 

Por outro lado, a metodologia proposta permite uma avaliação quantitativa dos 
resultados da aplicação da SEA, permitindo chegar a conclusões sobre a sua eficácia, 
mas também uma avaliação qualitativa, visando detetar pontos fortes, pontos fracos ou 
aspetos a melhorar. 

�208



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Abd-El-Khalick, F. & Lederman, N. G. (2000). Improving science teachers’ conceptions of 
nature of science: a critical review of the literature. International Journal of Science 
Education, 22 (7), 665-701. 

Figueiredo, M. & Paixão, F. (2013). “E fez-se água!” Uma proposta didática baseada na 
História da Ciência para abordar a Interdependência entre a Ciência e a 
Tecnologia. Enseñanza de las Ciencias, Número Extra, IX Congreso Internacional 
sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias, 1283-1289. 

García-Carmona, A.; Vázquez, A. & Manassero, M. A. (2012). Comprensión de los 
estudiantes sobre naturaleza de la ciencia: análisis del estado actual de la cuestión 
y perspectivas. Enseñanza de las Ciencias, 30(1), 23-34. 

Millar, R. (2006). Twenty First Century Science: insights from the design and 
implementation of a scientific literacy approach in school science. International 
Journal of Science Education, 28 (13), 1499-1521. 

Vázquez, A. & Manassero, M. A. (1999). Response and scoring models for the ‘Views on 
Science-Technology-Society’ Instrument. International Journal of Science 
Education, 21(3), 231-247. 

Vázquez, A.; Aponte, A.; Manassero, M. A. & Montesano, M. (2014). Una secuencia de 
enseñanza-aprendizaje sobre un tema socio-científico: análisis y evaluación de su 
aplicación en el aula. Educacíon Química, 25 (E1), 190-202. 

�209



FLIPPED CLASSROOM E TRABALHO DE CAMPO: UM ESTUDO DE 
CASO 

Carolina Almeida; Teresa Bettencourt 
Universidade de Aveiro 

Resumo 
O presente estudo teve como objetivo compreender como a abordagem Flipped Classroom se 
poderá adequar à preparação de saídas de campo, substituindo as atividades que envolvem a 
interação em sala de aula ou no laboratório. 
Foram implementados e analisaram-se comparativamente dois processos de trabalho de campo 
planificados, respetivamente, com recurso a atividades laboratoriais e com recurso à abordagem 
Flipped Classroom, numa turma do 11.º ano do Ensino Secundário, envolvendo 18 alunos. 
Os dados foram recolhidos através dos registos produzidos pelos alunos durante as duas saídas 
de campo, submetidos a análise de conteúdo, e pela aplicação de um questionário cuja finalidade 
foi proceder ao levantamento das perceções dos alunos relativamente à aprendizagem através do 
trabalho de campo. As respostas foram sujeitas a análise quantitativa. 
O estudo revelou que é possível aplicar com sucesso a abordagem na preparação de saídas de 
campo, aportando indícios de ter contribuído para a aprendizagem dos alunos. 
Palavras – Chave: Flipped Classroom, trabalho de campo, aprendizagem. 

Abstract  
The following study pretends to analyze how far the Flipped Classroom approach may be 
adequate to the preparation of field work, as the substitute of present interaction, as laboratory or 
classroom activities. 
Two processes were implemented and comparatively analyzed, respectively, one with traditional 
laboratory activities and other with Flipped Classroom approach with 18 students from the 11th 
grade of the secondary education. 
Data collection was based on the students field notes collected during the two field trips and trough 
the application of a written questionnaire with the propose of analyze students’ perceptions on their 
learning through the field work.  
Later on the students’ field notes were content analyzed and the students’ questionnaire responses 
were quantitative analyzed. 
The study has revealed that the Flipped Classroom approach may be successfully applied in the 
field work preparation, indicating that it can positively contribute to the students’ learning.)
Keywords: Flipped Classroom, field work, learning. 

INTRODUÇÃO  

A investigação em apresentação decorreu no âmbito da unidade curricular de 
Prática de Ensino Supervisionada do Mestrado em Ensino de Biologia e Geologia no 3.º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário da Universidade de Aveiro. Efetuou-se um 
estudo de caso numa turma do 11.º ano com 18 alunos de uma Escola Secundária do 
distrito de Aveiro, que esteve sujeita a uma planificação curricular de acordo com a 
abordagem Flipped Classroom (FC).  
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O objetivo desta investigação foi analisar a aplicação da FC na preparação de 
saídas de campo. Pretendeu-se: i) perceber se a interação presencial poderia ser 
substituída por interações à distância; ii) avaliar a aceitação dos alunos; e, iii) quantificar e 
comparar os resultados dos alunos na elaboração de registos de campo, nas saídas 
preparadas com e sem recurso à FC. 

A abordagem FC constitui uma tendência educativa recente, cuja relevância é 
reconhecida pela investigação em didática como carecedora de análise (Demetry, 2010; 
Herreid & Schiller, 2013; Strayer, 2007; Toto & Nguyen, 2009; Tucker, 2012), e alvo de 
mais estudos de caso (Strayer, 2007; Toto & Nguyen, 2009), objetivando-se a  validação 
da sua aplicabilidade no ensino científico. A FC não constitui uma novidade pedagógica, é 
uma inversão do modelo tradicional de ensino, cujas aulas são momentos privilegiado 
para transmissão de teoria e conceitos, enquanto os momentos não letivos se destinam a 
atividades de aplicação conceptual (Teixeira, 2013). Na FC, o primeiro contacto com os 
conceitos efetua-se através de um suporte digital, (áudio, vídeo ou texto), disponibilizado 
aos alunos, previamente, numa plataforma da web e é visualizado nos tempos não letivos. 
Os tempos letivos reservam-se para atividades de discussão, laboratoriais ou de 
consolidação (Almeida, 2014). 

A FC implica a utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação na 
produção dos suportes de apresentação de conteúdos, e na disseminação dos mesmos 
em plataformas da web 2.0 (conjunto de ferramentas disponíveis online e de forma 
gratuita que permitem a produção, a edição e a disseminação de conteúdos por qualquer 
utilizador (Coutinho & Júnior, 2007)). No caso apresentado elaboraram-se vídeos com 
conteúdos de diversas fontes, trabalhados e introduzidos numa apresentação de slides 
com áudio e vídeo introduzidos com um software de edição. O vídeo foi disponibilizado no 
Youtube® e num grupo privado da rede social Facebook®. 

Diversas são as investigações em Didática da Biologia e Geologia que defendem a 
importância do trabalho de campo (TC) na medida em que sistematiza conceitos 
(Compiani, 2007; Mendes, 2004) e favorece o desenvolvimento de diversas competências 
dos alunos (Barros, 2010). O TC permite que os alunos efetuem recolha de materiais e 
utilizem instrumentos diversos em contacto com o meio natural. Deste modo é possível 
que ocorra uma maior consciencialização dos alunos para a proteção do meio e utilização 
sustentável dos recursos naturais (Dourado, 2006). O campo é local de confronto entre 
ideias e o mundo real, é um bom gerador de problemas cuja resolução pode levar à 
construção de conhecimento (Compiani, 2007).  

Dourado (2006) defende que devem construir-se materiais facilitadores da 
aquisição de conhecimentos práticos durante o trabalho de campo. Tendo em conta a 
natureza estruturada do vídeo FC, espera-se que este recurso funcione como um 
facilitador da aquisição de conhecimentos práticos, tal como o autor supracitado defende.  

A estratégia de trabalho de campo adotada sem recurso à FC era construtivista 
pois ocorreu em três fases, segundo o modelo de Orion (1993). Realizaram-se atividades 
de: (i) preparação em laboratório; (ii) investigação no terreno (a saída de campo); (iii) 
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tratamento e análise de dados. Já a estratégia que contou com a exploração de um vídeo 
FC ocorreu em três fases distintas das anteriores: (i) visionamento em tempos não letivos 
do vídeo FC; (ii) saída de campo; (iii) discussão e análise dos dados obtidos logo após a 
saída de campo. 

METODOLOGIA 
A investigação apresentada constitui um estudo de caso exploratório único 

(Meirinhos & Osório, 2010). 
Amado (2013) define estudo de caso como uma abordagem qualitativa, resultado 

da conciliação de interesses das ciências sociais e políticas, tal como as abordagens 
etnográfica, biográfica e de investigação-ação, realçando o seu forte caráter holístico, 
capaz de refletir a complexidade dos fenómenos, pois recorre a múltiplas fontes e 
técnicas de recolha de dados. 

Definiram-se dois processos de TC com vista à sua comparação. A descrição é 
apresentada na Figura 1. Efetuou-se uma primeira saída de campo, preparada com 
recurso a atividades laboratoriais de pesquisa de aspetos como a fauna, a flora e as 
condições do terreno a visitar durante a saída de campo. Os alunos consultaram 
bibliografia, localizaram a estação de trabalho no Google earth® e observaram material 
biológico fresco (diversas espécies vegetais) e conservado (anfíbios e exemplares de 
herbário). Para além disso, os alunos elaboraram chaves dicotómicas para identificação 
de seres vivos. Após essa aula realizou-se a saída de campo, durante a qual foram 
aplicados os conceitos trabalhados anteriormente no laboratório. Esta estratégia focou-se 
na diversidade biológica e nas teorias evolucionistas que a explicam. Numa segunda fase 
do processo, preparou-se um vídeo onde se apresentavam os materiais necessários para 
a saída de campo, os procedimentos a colocar em prática e o tipo de observações a 
efetuar durante a saída de campo (a segunda efetuada). Esta estratégia focou-se na 
diversidade geológica, numa perspetiva das suas utilizações diversas como materiais de 
construção ou mobiliário urbano. 

�212



Figura 1. Descrição das atividades realizadas nas sequências de trabalho de campo 
estudadas 

#  

Elaborou-se um inquérito por questionário, com perguntas de resposta aberta e 
fechada, cujos objetivos foram caracterizar a amostra e recolher a opinião dos alunos 
acerca da implementação da FC no processo de TC. A aplicação do questionário (maio 
2014) foi presencial e registou-se um retorno de 100% de respostas. O enunciado do 
questionário pode ser consultado em Almeida (2014). 

Efetuou-se a análise de conteúdo dos registos elaborados pelos alunos (guiões de 
campo) aquando dos dois momentos de trabalho de campo (P1 e P2).  

Os dados obtidos a partir da análise documental dos registos dos alunos e das 
respostas dadas aos inquéritos por questionário foram tratados com recurso a análise de 
frequências simples, apoiada pelo software Excel® para mac® 2011. 

PRINCIPAIS RESULTADOS 
A partir da análise das respostas ao questionário expressa no Gráfico 1 verifica-se 

que a maioria dos alunos concorda que o vídeo FC favorece a compreensão dos 
conceitos (61%) e dos procedimentos (56%) necessários à realização das atividades de 
trabalho de campo. No entanto, as atividades de discussão em sala de aula são a 
estratégia mais valorizada pelos alunos tanto no respeitante à compreensão de conceitos 
(67%) como no respeitante à compreensão de procedimentos (61%).  
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Gráfico 1. Opinião dos alunos acerca da utilidade das atividades de preparação do trabalho de 
campo para a compreensão de conceitos e procedimentos 

#  

 A partir da análise de conteúdo a que foram submetidos os registos de campo dos 
alunos, preenchidos nos dois momentos de TC, cujos resultados estão expressos no 
Gráfico 2 é possível verificar o seguinte: 

✓ No processo P1 os registos apresentavam 36% de respostas totalmente 
corretas, 40% de respostas parcialmente corretas e 24% de respostas 
incorretas ou ausentes. 

✓ No processo P2 os registos apresentavam 53% de respostas totalmente 
corretas, 38% de respostas parcialmente corretas e 9% de respostas 
incorretas ou ausentes. 
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Gráfico 2. Comparação entre os resultados obtidos pelos alunos nos momentos de trabalho de 
campo 

#  

BREVE DISCUSSÃO 
 Conclui-se que a FC pode ser aplicada com sucesso na preparação de sequências 
de TC. No universo estudado verificou-se que não é possível afirmar que se pode 
substituir parte da interação presencial pela interação à distância sob a forma de um vídeo 
tutorial. 

Na análise efetuada encontram-se evidências de que os alunos consideram o 
vídeo FC facilitador da compreensão de conceitos e procedimentos necessários ao TC. 
No entanto, as atividades de discussão são as mais valorizadas pelos alunos. 
 As respostas encontradas nos registos de campo foram globalmente mais positivas 
no processo P2. 

O estudo descrito pode classificar-se como pioneiro e exploratório pelo facto de ter 
sido a primeira vez que tal abordagem foi aplicada ao TC naquela escola e não 
encontrarmos referências de aplicações semelhantes.  
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A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE QUÍMICA E A 
PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: UM DIÁLOGO POSSÍVEL 

Bárbara Carine Soares Pinheiro; Claudiane Lima; Edilson Fortuna de Moradillo 
Universidade Federal da Bahia 

Resumo 
O presente trabalho teve como intuito investigar como os alunos do curso noturno de licenciatura 
em Química da Universidade Federal da Bahia/Brasil compreendem a Pedagogia Histórico-Crítica 
em sua prática docente, durante o estágio curricular. Para alcançar o objetivo da pesquisa, os 
licenciandos do curso noturno de Química foram acompanhados no componente curricular Estágio 
em Química III. Nestes componentes, os sujeitos da pesquisa realizaram estudos sobre a 
Pedagogia Histórico-Crítica e propuseram sequências didáticas que foram desenvolvidas por eles 
próprios nos períodos de regência do estágio. Para realizar o levantamento dos dados utilizamos 
as técnicas da observação, análise documental e entrevista com grupo focal. A partir das análises 
realizadas foi possível observar que os mesmos apresentavam uma boa compreensão de 
elementos centrais da Pedagogia em questão. Foram vários os elementos centrais destacados ao 
longo da pesquisa, entretanto, em virtude da extensão proposta para o presente artigo, aqui 
apresentamos as compreensões discentes sobre o papel do professor e o papel da escola de 
acordo com a Pedagogia Histórico-Crítica. 
Palavras-chaves:Formação inicial de professores, pedagogia histórico-crítica. 

Abstract 
This work was aimed to investigate how the students of the night school degree in Chemistry from 
the Federal University of Bahia / Brazil comprise the Historical-Critical Pedagogy in their teaching 
practice during the traineeship. To achieve the research objective, the licensees of the night course 
in chemistry were studied curricular component Internship in Chemistry III. These components, 
research subjects have performed studies on the Historical-Critical Pedagogy and proposed 
teaching sequences that have been developed by themselves on stage Regency periods. To 
conduct the survey data we use the techniques of observation, records and interviews with focus 
groups. From the analyzes we observed that they had a good understanding of core elements of 
Pedagogy in question. There were several key elements highlighted during the research, however, 
due to the proposed extension to this article, we present the students insights into the role of the 
teacher and the role of schools according to the Historical-Critical Pedagogy. 
Keywords: Initial teacher education, Historical-Critical Pedagogy. 

INTRODUÇÃO 
No ensino de ciências, em especial da Química, pesquisas têm sido desenvolvidas 

com a finalidade de propor alterações na formação docente de forma a melhorar a sua 
prática, tornando a ciência mais interessante ao estudante, facilitando assim a sua 
aprendizagem. Pensamos que proposições metodológicas (no sentido de variações das 
estratégias de ensino) na formação de professores constituem algo muito relevante. Neste 
contexto apresentamos a Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) como uma pedagogia radical, 
de base revolucionária, que propõe uma transformação social e a socialização dos 
saberes sistemáticos com a população.  
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Neste sentido a pesquisa em questão objetiva investigar como os estudantes do 
curso noturno de licenciatura em Química da UFBA compreendem a Pedagogia Histórico-
Crítica em sua prática docente durante o estágio curricular. 

REFERENCIAL TEÓRICO: PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA (PHC) 
Baseada no pressuposto da transformação da sociedade, a PHC mantém-se 

crítica, uma vez que considera a influência social sobre o complexo educacional, porém 
nega o caráter reprodutivista ao propor uma teoria que leve em conta a dialeticidade 
histórica das relações de poder estabelecidas no âmbito social; são os homens (gênero 
humano) que determinam os rumos da sociedade, assim sendo a escola, que é composta 
por estes, não pode se isentar deste papel. “A pedagogia revolucionária é crítica. E por 
ser crítica, sabe-se condicionada. Longe de entender a educação como determinante 
principal das transformações sociais, reconhece ser ela elemento secundário e 
determinado” (Saviani, 2006, p. 75). Desta forma, a pedagogia proposta pelo professor 
Demerval Saviani é histórica e crítica. 

Com o intuito de construir uma metodologia para a Pedagogia Histórico-Crítica que 
leve em consideração uma perspectiva dialética entre teoria e prática, Saviani propõe 
cinco momentos que devem nortear o trabalho pedagógico sem necessariamente serem 
procedimentos didáticos. Os cinco momentos em questão são categorias teóricas gerais 
que podem ser tratados como momentos de sala de aula, mas não podem se restringir a 
isto. São eles: prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse, prática 
social final. Martins (2013) reafirma que os cinco momentos não devem ser abordados 
dentro de uma visão reducionista. 

Saviani (2008) apresenta a dominação daquilo que o dominante domina como 
condição necessária de libertação. Neste contexto se enquadra o professor, que como 
agente não só formador, mas como viabilizador de um processo emancipatório humano, 
deve possuir uma formação omnilateral de modo a não apenas dominar o conhecimento 
específico de sua área como, também, possuir uma noção de totalidade, percebendo-se 
no cenário que o produziu e possuindo a clareza do modelo de sociabilidade que almeja.  

METODOLOGIA 
A pesquisa em relevo trata-se de uma investigação qualitativa de cunho empírico 

que possui como paradigma direcionador a teoria crítica, que se baseia nas contribuições 
da teoria marxista (Triviños, 2007). Esta pesquisa está inserida na modalidade 
investigativa da ação pesquisada. 

O levantamento de dados ocorreu ao longo do componente curricular Estágio em 
Química III (EDC B73). Neste componente ocorreu a observação das aulas em que a 
professora e os licenciandos discutiram a PHC em todas as aulas. Ainda em EDCB73 
houve a análise documental das resenhas que foram feitas pelos estudantes do livro 
Escola e Democracia e do livro Pedagogia Histórico-Crítica: Primeiras aproximações, 
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ambos de Demerval Saviani e, na última aula da disciplina, foi realizada uma entrevista 
com grupo focal com os discentes.  

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Com o intuito de entendermos como os estudantes do curso de licenciatura em 

Química da UFBA compreendem a PHC, analisamos uma entrevista com grupo focal 
realizada com os estudantes ao final do componente curricular Estágio em Química III 
(EDCB73), bem como, averiguamos as resenhas críticas por eles produzidas acerca dos 
livros Escola e Democracia e Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações, ambos 
de Demerval Saviani. A partir deste processo investigativo segmentamos os resultados da 
análise, de acordo com os assuntos tratados por eles, em diferentes categorias de 
compreensão discente, aqui traremos as seguintes categorias: quanto ao papel do 
professor e quanto ao papel da escola. 

O papel do Professor 
Essa temática remete à questão do papel do professor na sala de aula, pois é ele 

quem domina os conteúdos. A valorização destes últimos implica em uma valorização 
docente, a PHC destaca o importante papel do professor nos processos pedagógicos. A 
compreensão dos estudantes acerca desta categoria é expressa e discutida a seguir na 
fala de Marta: 

Para Marta: Observa-se, sobretudo a importância dada à função do professor na PHC, que 
aparece como um mediador do conhecimento. Ele vê o conhecimento como meio de 
crescimento do aluno; se interessa pelo progresso do aluno. Ele é o responsável em 
selecionar, do conjunto de saberes sistematizado, quais conteúdos são relevantes para o 
desenvolvimento intelectual dos seus alunos e os organizam numa sequência que permita 
a sua assimilação.  

Marta, ao discorrer sobre o papel do professor em sua resenha crítica do livro 
Escola e Democracia, evidencia que na PHC observa-se um destaque na função dada ao 
professor como mediador do conhecimento. Ela nos revela que nesta pedagogia o 
professor deve ver o conhecimento como um meio de crescimento do aluno. 

O papel da escola 
O papel da escola é um assunto muito discutido na PHC, no sentido de que a 

Pedagogia Histórico-Crítica busca revelar que a escola não é uma instituição que pode 
ser eliminada da sociedade a qualquer momento, como um corpo estranho. E que apesar 
de todo o processo de degradação que ela vem sofrendo, possui um papel crucial na 
sociedade de ser aquele órgão responsável pela socialização dos saberes sistemáticos 
relevantes socialmente produzidos. 

A função social da escola foi um assunto tratado pelos estudantes investigados em 
suas resenhas críticas. A seguir expressaremos a compreensão dos estudantes acerca 
desta categoria na fala de Antoine: 

Para Antoine: É que a escola, em sua função política é muito importante para a 
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classe dominada, porque permite que o conhecimento seja transmitido, e é nesta 
função de transmissor do conhecimento que a escola usa desta função política 
para permitir à classe dominada a apropriação de instrumentos para lutar e adquirir 
consciência da classe que ocupa.  

Antoine, em sua resenha crítica do livro Escola e Democracia, nos apresenta que a 
escola possui uma função política importante para a classe dominada, pois é através da 
escola que o conhecimento socialmente relevante é transmitido. Além disso, ele nos 
indica que é através da apropriação deste conhecimento que a classe dominada adquire 
os instrumentos de luta necessários à formação da consciência de classe. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente trabalho procurou investigar como os estudantes do curso noturno de 

licenciatura em Química da UFBA compreendem e utilizam a Pedagogia Histórico-Crítica 
em sua prática docente durante o estágio curricular. Para fazer esta investigação, uma 
turma de cinco licenciandos foi acompanhada por um ano em suas atividades de estágio 
supervisionado.  

As compreensões discentes foram obtidas a partir da observação das aulas do 
componente curricular Estágio em Química III, bem como da entrevista com os 
licenciandos e por meio da análise das resenhas críticas. De acordo com a análise dos 
dados os estudantes tiveram um boa compreensão dos elementos centrais da PHC. 

Por fim, defendemos a potencialidade da Pedagogia Histórico-Crítica para o ensino 
de Química. 
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AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS EM AULAS DE CIÊNCIAS 

Sónia Correia; Marília Cid 
Centro de Investigação em Educação e Psicologia da Universidade de Évora 

Resumo  
O presente artigo é parte de um estudo que procura descrever a forma como as tarefas avaliativas 
se integram (ou não) nos processos de ensino e de aprendizagem em disciplinas de ciências, 
nomeadamente nas de Ciências Naturais e Biologia e Geologia. A questão de partida incidiu sobre 
as práticas de avaliação das aprendizagens dos professores e alunos nas disciplinas de Ciências 
Naturais do ensino básico e Biologia e Geologia do ensino secundário. Numa primeira fase 
pretendeu-se caracterizar as estratégias de avaliação implementadas em sala de aula. A atenção 
foi assim dirigida para as estratégias avaliativas mas sem as desligar dos métodos e técnicas de 
ensino desenvolvidos e focalizados nos processos de aprendizagem. O estudo seguiu uma 
abordagem qualitativa, de natureza interpretativa, privilegiando como técnica de tratamento de 
dados a análise de conteúdo. Relativamente aos resultados podemos constatar que as tarefas de 
avaliação observadas correspondem essencialmente a momentos formais concebidos para a 
realização de testes ou questões-aula, avaliados numa escala quantitativa. Nestes instrumentos 
de avaliação é por vezes fornecido feedback escrito, dos tipos profético ou veredicto, dirigido ao 
aluno (Exs: “Devia ter estudado mais”, “Deve ter mais atenção”). Neste processo de avaliação os 
alunos possuem um papel pouco participativo. 

Palavras-Chave: Ensino, avaliação das aprendizagens, ciências. 

Abstract 
This article is part of a study that seeks to describe how the evaluative tasks are integrated (or not) 
in the processes of teaching and learning in science subjects, particularly in the Natural Sciences 
and Biology and Geology. The starting question focused on the practices of evaluation of learning 
for teachers and students in the disciplines of Natural Sciences of basic education and Biology and 
Geology of secondary education. As a first step we sought to characterize the assessment 
strategies implemented in the classroom. Attention was therefore directed to the evaluative but 
without disconnecting the methods developed and focused teaching techniques in the learning 
process strategies. The study followed a qualitative approach to interpretation, by focusing as data 
processing technique to content analysis. On the results we can see that the observed assessment 
tasks essentially correspond to formal moments designed for testing or issues-class, assessed on 
a quantitative scale. In these assessment tools is sometimes provided written feedback, the 
prophetic or verdict types, addressed to the student (Exs: "you should have studied more," "should 
get more attention"). In this evaluation process students have a little participatory role. 

Keywords: Teaching, assessment, sciences. 

INTRODUÇÃO 
A avaliação não é extrínseca ao ensino e à aprendizagem, ela encontrase ou 

deveria encontrar-se intimamente ligada àqueles processos, possuindo um papel 
específico em relação ao conjunto de componentes que integram o ensino como um todo 
(Zabalza, 1995; Fernandes, 2005). 

O estudo que se apresenta teve como unidades de análise um professor e duas 
turmas, uma de 7.º ano do ensino básico e outra do 11.º ano do ensino secundário, de 
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uma escola pública do Alentejo. Pretendeu-se compreender de que modo é efetuada a 
avaliação das aprendizagens em anos distintos, organizada pelo mesmo professor. 

Tendo por base a avaliação como parte integrante dos processos de ensino e de 
aprendizagem, dão-se a conhecer as práticas avaliativas que se realizam em sala de 
aula, para além de as procurar descrever e analisar em função do seu papel na melhoria 
das aprendizagens dos alunos. Assim, identificaram-se as estratégias de ensino e 
avaliação implementadas e analisou-se a forma como contribuem para a evolução dos 
alunos. Deste modo, pretendeu-se perpetivar a avaliação como necessária num contexto 
crítico e reflexivo da própria ação, quer por parte de alunos, quer de professores. 

METODOLOGIA 
Em termos de opções metodológicas, a especificidade do objeto e os objetivos da 

investigação justificaram o estudo de caso instrumental como a estratégia metodológica 
mais adequada a desenvolver. 

Dada a natureza do problema, a investigação assentou num paradigma de 
investigação interpretativo, recorrendo a dados qualitativos provenientes de instrumentos 
e técnicas de recolha de dados que incluíram a entrevista individual (professor titular das 
turmas), a entrevista em focus group (alunos das duas turmas na disciplina de Ciências 
Naturais e de Biologia e Geologia) e a observação de aulas. A análise de conteúdo foi a 
ferramenta usada para a compreensão dos significados produzidos pelos participantes 
ouvidos em entrevista.  

Considerou-se que esta metodologia seria a indicada para conduzir a 
conhecimentos específicos e mais profundos do que se pretendia estudar. 

PRINCIPAIS RESULTADOS 
Os resultados que apresentamos resultam da exploração do domínio:“as práticas 

de avaliação, como parte integrante do ensino e de aprendizagem”. Neste contexto, 
podemos constatar que as mesmas resumem-se a momentos formais, concebidos para a 
realização de fichas de avaliação e questões aula.  

A correção das fichas de avaliação é efetuada em sala de aula com os alunos, 
oralmente. Nas perguntas de desenvolvimento o professor projeta a correção e os alunos 
limitam-se a escrevera resposta no caderno diário. 

As questões aula são corrigidas pelo professor e são classificadas 
quantitativamente, assim como as fichas de avaliação. Nestes correções é efetuada uma 
reflexão sobretudo na linguagem científica utilizada, nomeadamente para os alunos do 
secundário. A construção de respostas é sempre efetuada e avaliada segundo a 
metodologia de exame fornecida pelo IAVE (Instituto de Avaliação Educativa).  

O feedback prestado nestas fichas de avaliação é escrito e do tipo profético ou 
veredicto, dirigido ao aluno (Exs: “Devia ter estudado mais”, “Deve ter mais atenção”) 
(Santos et al., 2010). 
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A auto-regulação é efetuada apenas através do controle de trabalhos de casa, 
corrigidos em sala de aula.  

As práticas de autoavaliação resumem-se ao preenchimento de uma ficha de 
acordo com determinados parâmetros no âmbito do domínio cognitivo e socio-afetivo 
(atitudes e valores), no final do período.  

A heteroavaliação é efetuada no último dia de aulas de cada período e resume-se à 
discussão da nota entre alunos e professor. 

Os alunos não possuem uma participação ativa no seu processo avaliativo ao 
longo do ano, apenas conhecem as notas quantitativas nos diferentes trabalhos no final 
de cada período, quando são aplicados os critérios de avaliação.  

BREVE DISCUSSÃO  
De acordo com os resultados podemos responder genéricamente ao problema que 

encetamos nesta investigação. Podemos concluir que as práticas de avaliação 
implementadas pelo professor em sala de aula (que visam a melhoria do processo de 
ensino e de aprendizagem) são pouco diversificadas e tendem para uma avaliação 
principalmente de carácter sumativo, embora sejam concretizadas algumas tarefas que 
contribuem para a avaliação formativa no que respeita ao controle de aprendizagens. 

Os métodos e técnicas que conduzem à aprendizagem baseiam-se numa 
pedagogia por objetivos, alicerçada num paradigma comportamentalista da 
aprendizagem. 
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PROJETO IRRESISTIBLE: O DESENVOLVIMENTO DE EXPOSIÇÕES 
CIENTÍFICAS PELOS ALUNOS COMO ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

COMUNITÁRIA FUNDAMENTADA EM INVESTIGAÇÃO 

Ana Rita Marques; Pedro Reis 
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

Resumo  
A Comissão Europeia, com a finalidade de aproximar os cidadãos da ciência, tem vindo a focar a 
sua ação no tema Investigação e Inovação Responsáveis (IIR). O Projeto IRRESISTIBLE surge 
com a finalidade de envolver professores, alunos e o público no processo de IIR através do 
desenvolvimento, em sala de aula, dos módulos concebidos pelas Comunidades de 
Aprendizagem (CdA) do projeto, os quais implicam os alunos no desenvolvimento de exposições 
sobre temas científicos "de ponta". Alunos e professores têm assim a oportunidade de contactar 
com temas que realçam uma ciência de fronteira, controversa, incerta e sob debate. A exposição, 
entendida como uma iniciativa de educação junto de outros cidadãos, constitui um contexto e 
pretexto para alunos e professores participarem numa ação comunitária sobre temas 
sóciocientíficos controversos, motivando o envolvimento de outros. A ação comunitária 
fundamentada em investigação pode ser considerada uma importante dimensão da literacia 
científica. No seio da comunidade de aprendizagem portuguesa, através de estudos de caso, a 
presente investigação tem como finalidade conhecer o impacto do processo de desenvolvimento 
de uma exposição sobre IIR nos professores e alunos envolvidos, assim como as perceções 
iniciais dos professores no que respeita a essa estratégia didática. Os resultados iniciais permitem 
concluir que os professores identificam potencialidades no envolvimento dos alunos na realização 
de exposições científicas; contudo revelam dúvidas quanto à capacidade de conceberem uma 
exposição. 

Palavras–Chave: Projeto IRRESISTIBLE, exposições científicas, ação comunitária fundamentada 
em investigação, ativismo 

Abstract 
The European Commission, in order to bring citizens closer to science, has been focusing its 
action on the Responsible Research and Innovation (RRI) theme. The IRRESISTIBLE Project 
arises in order to involve teachers, students and the public in the RRI process by implementing, in 
the classroom, activity modules developed by the several Comunities of Learners of the Project. 
Each module involves students in the development of exhibitions on scientific cutting-edge topics. 
Hence, students and teachers have the opportunity to contact with topics that highlight a frontier 
science, that is controversial, uncertain and under debate. The exhibition, understood as an 
education initiative for other citizens, represents a context and pretext for students and teachers to 
participate in community action on controversial socio-scientific issues, encouraging the 
involvement of others. The community action based on research can be considered an important 
dimension of scientific literacy. Within the Portuguese Community of Learners, and through case 
studies, this research aims to understand the impact of the process of developing an exhibition on 
RRI on both teachers and students, as well as the initial perceptions of teachers in relation to that 
teaching strategy. Initial results indicate that teachers identify potentialities in the involvement of 
students developing scientific exhibitions; however reveal doubts about the ability of designing an 
exhibition. 

Keywords: IRRESISTIBLE Project, scientific exhibitions, community action based on research, 
activism 
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INTRODUÇÃO  

O Projeto IRRESISTIBLE 
A Comissão Europeia, com a finalidade de aproximar os cidadãos da ciência, tem 

vindo a focar a sua ação no tema Investigação e Inovação Responsáveis (IIR). Segundo a 
IIR, de modo a que os processos e produtos da investigação se compatibilizem com as 
necessidades da sociedade, é fundamental assegurar a participação conjunta de todos os 
atores sociais. O Projeto IRRESISTIBLE − Including Responsible Research and 
Innovation in cutting-edge Science and Inquiry-based Science Education to improve 
Teacher's Ability of Bridging Learning Environment − surge com a finalidade de envolver 
professores, alunos e o público no processo de IIR. Este envolvimento é concretizado 
através do desenvolvimento, em sala de aula, dos módulos concebidos pelas 
Comunidades de Aprendizagem (CdA) do projeto. Cada módulo, subordinado a um tema 
científico atual, implica, no contexto da estratégia Inquiry Based Science Education, o 
modelo de ensino dos 5E de Rodger Bybee: Engage, Explore, Explain, Elaborate e 
Evaluate. A ele foram acrescentadas duas etapas − Exchange e Empowerment − que 
implicam o desenvolvimento de exposições pelos alunos. As CdA envolvem a participação 
de professores de ciências, educadores em ciência, cientistas que investigam nas áreas 
científicas selecionadas e especialistas em educação não formal. Cada país envolvido 
será responsável pela conceção de um módulo de atividades, testado pelo país autor e 
pelos países parceiros, sendo a sua implementação avaliada através de estudos de caso. 

Empowerment e Exchange: as exposições científicas como estratégia de ação 
comunitária fundamentada em investigação  

O desenvolvimento de uma exposição científica constitui um pretexto e um 
contexto para os alunos investigarem sobre os seus próprios interesses: questionando, 
colaborando e observando (Sleeper & Sterling, 2004), recorrendo à lógica e à evidência 
no processo de formulação e revisão das explicações científicas, reconhecendo e 
analisando explicações alternativas e comunicando argumentos científicos. Através da 
construção e apresentação de exposições sobre a IIR de temas científicos "de ponta", 
alunos e professores têm a oportunidade de contactar com temas que realçam uma 
ciência de fronteira, controversa, incerta e sob debate. A discussão inerente à conceção 
das exposições pode ser particularmente útil, promovendo: a) a aprendizagem sobre os 
conteúdos, processos e a natureza da ciência e tecnologia; b) o desenvolvimento 
cognitivo, social, político, moral e ético (Kolstø, 2001b; Millar, 1997; Sadler, 2004). 
Entendida como uma iniciativa de educação junto de outros cidadãos, a concretização da 
exposição possibilita aos alunos participar numa ação comunitária sobre temas 
sóciocientíficos controversos e motivar outros a envolverem-se nela. A ação comunitária 
fundamentada em investigação pode ser considerada uma importante dimensão da 
literacia científica (Hodson, 1998), possibilitando aos alunos aumentar o seu 
conhecimento acerca dos problemas em causa e desenvolver competências de 
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investigação e cidadania participativa e fundamentada, desenvolvendo também o 
sentimento de poder de intervenção na evolução da sociedade (Reis, 2013). 

A presente comunicação tem como finalidade dar a conhecer os resultados de três 
estudos de caso relativamente ao impacto do processo de desenvolvimento de uma 
exposição sobre IIR nos professores e alunos envolvidos. Uma vez que à data da 
elaboração deste resumo a recolha de dados relativamente aos estudos de caso está 
numa fase inicial (estará concluída no final do presente ano letivo) apresentam-se, por 
agora, as perceções iniciais dos professores relativamente às potencialidades da 
realização de exposições pelos alunos. Na comunicação serão apresentados os 
resultados dos estudos de caso. 

METODOLOGIA 
A CdA portuguesa é composta por cinco educadores em ciência, quatro cientistas, 

um especialista em educação não formal e 30 professores de ciências. Em 2014 realizou-
se a primeira ação de formação através da qual os professores puderam desenvolver 
conhecimento didático relativamente ao modelo dos 5E e à utilização das TIC. O contacto 
com os cientistas da CdA aconteceu através de sessões nas quais os professores 
puderam construir conhecimento relativamente aos tópicos científicos nos quais aqueles 
são especialistas - Ciência Polar, Extensão da Plataforma Continental Portuguesa, 
Biotecnologia e Bioética, e Energia e Radiação. Dos vários módulos de ensino 
produzidos, três foram selecionados para a fase de testagem. Face à necessidade 
expressa pelos professores de desenvolver conhecimento relativamente às etapas 
Exchange e Empowerment, foi concebida uma segunda ação de formação, desenvolvida 
em 2015, focada na conceção de exposições e na dimensão de ação comunitária que 
elas encerram. Após a seleção dos módulos pelos professores, teve lugar a fase de 
testagem nas escolas, a qual está ainda a decorrer, contando com o apoio da CdA.  

Com a finalidade de identificar as perceções dos professores da CdA relativamente 
às potencialidades da realização de exposições pelos alunos, foi aplicado um questionário 
no início da primeira ação composto por 18 itens fechados, avaliados por uma escala do 
tipo Likert. 

Para o desenvolvimento dos estudos de caso serão acompanhados cinco 
professores (quatro trabalhando em par interdisciplinar) e um grupo de 6 a 10 alunos por 
turma. A recolha de dados será efetuada através de entrevistas com a finalidade de 
conhecer as perceções de professores e alunos relativamente a) ao impacto desta 
experiência no desenvolvimento de conhecimento e competências, e b) à avaliação global 
do processo (aspetos positivos, negativos, dificuldades sentidas). A análise das respostas 
seguirá uma abordagem qualitativa através de análise de conteúdo. 
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PRINCIPAIS RESULTADOS 
As respostas ao questionário revelam que maioria dos professores considera que o 

envolvimento dos alunos na realização de uma exposição científica os motiva para a 
aprendizagem das ciências (97%) e atua como catalisador das relações entre alunos 
(82%) e entre estes e professores (88%). A maioria dos professores considera que as 
exposições desenvolvidas pelos alunos têm a capacidade de ensinar e alertar outros para 
temas científicos atuais (94%), contribuindo para influenciar comportamentos e decisões 
(94%). Revelam algumas dúvidas quanto à capacidade dos seus alunos conceberem uma 
exposição nos moldes do previsto no projeto (40%). 

O contacto com os professores, no âmbito da segunda ação, permitiu identificar 
dificuldades na implementação dos módulos que se relacionam com o desenvolvimento 
das exposições, nomeadamente a abordagem dos conceitos de IIR e de ativismo 
(entendido, no presente estudo, como ação comunitária fundamentada em investigação). 

DISCUSSÃO 
A partir da análise dos dados é possível concluir que os professores identificam 

potencialidades no envolvimento dos alunos na realização de exposições científicas. 
Contudo, revelam dúvidas quanto à capacidade daqueles conceberem uma exposição 
nos moldes do previsto no projeto. A segunda ação surgiu, assim, com o propósito de 
impulsionar, nos professores, a compreensão do seu papel decisivo na promoção da ação 
sociopolítica, dotando-os das ferramentas necessárias para guiarem os seus alunos no 
processo de planeamento, construção e apresentação de uma exposição científica sobre 
a IIR de temas atuais. A compreensão e operacionalização dos conceitos de IIR e de 
ativismo é fundamental para a concretização destas exposições. Nesse sentido, cientistas 
e educadores em ciência da CdA têm vindo a prestar apoio através da sua presença em 
sala de aula. 
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ESTRATÉGIAS USADAS PELOS ALUNOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE 
TAREFAS DE INVESTIGAÇAO SOBRE A ENERGIA 

Iva Martins; Mónica Baptista 
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

Resumo 
As tarefas de investigação são estratégias de ensino com enormes potencialidades que permitem, 
pela sua natureza construtivista, desenvolver muitas das competências essenciais para a literacia 
científica dos alunos. De acordo com as características destas tarefas, a sua implementação 
requer necessariamente mudanças ao nível do processo de ensino, nomeadamente no que diz 
respeito aos papéis tradicionalmente desempenhados pelo professor e pelos alunos, que, por sua 
vez, alteram a forma como os alunos aprendem. 
Este trabalho consiste numa investigação qualitativa de natureza interpretativa e tem como 
finalidade conhecer que estratégias utilizam os alunos durante a realização de tarefas de 
investigação sobre “A energia no aquecimento/ arrefecimento de sistemas”. Os participantes deste 
estudo foram dezassete alunos de uma turma do 10.º ano de escolaridade, que frequentavam a 
disciplina de Física e Química A.  
No sentido dar resposta a esta problemática, foram desenvolvidas seis tarefas de investigação ao 
longo de um mês, e os dados foram recolhidos com recurso à observação naturalista, que incluiu 
o registo áudio das aulas e notas de campo, à entrevista em grupo focado e às produções escritas 
dos alunos.  
Da análise de conteúdo dos dados recolhidos emergiram três categorias distintas, que permitiram 
identificar as estratégias que os alunos usaram durante a realização de tarefas de investigação: 
pesquisa de informação, trabalho em grupo e orientação da professora. 

Palavras-Chave: Educação em Ciência, energia, estratégias de aprendizagem, literacia científica, 
tarefas de investigação. 

Abstract 
Inquiry tasks are teaching strategies with enormous potential that allow, due to their constructive 
nature, the development of many of the competences that are essential for scientific literacy. 
According to the characteristics of these tasks, their implementation necessarily require changes in 
the teaching process, in particular with regard to the roles traditionally played by the teacher and 
the students, that, in turn, change the way students learn . 
This work is a qualitative research, with an interpretative orientation that aims to ascertain which 
learning strategies students use, when performing inquiry tasks about energy in cooling and 
heating. This study was conducted in a 10th grade class, involving seventeen students that 
attended a Physics and Chemistry class. 
In order to achieve the goal of this study, six inquiry tasks were implemented over an one month 
period and data collection was performed through the use of naturalistic observation, namely field 
notes and audio records), focus group interview and written documents. 
The results showed that the search information, collaborative work and teacher orientation were 
some of the students learning strategies. 

Keywords: Energy, inquiry tasks, learning strategies, science education, scientific literacy. 
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INTRODUÇÃO  
As reformas curriculares que ocorreram nas últimas décadas resultaram da 

necessidade de definir novos objetivos para o ensino das Ciências, que passaram a incluir 
a literacia científica e a abordagem Ciência- Tecnologia- Sociedade- Ambiente (CTSA). 
Como consequência, o modo como se ensina Ciências tem sido alvo de grandes 
alterações e envolve, necessariamente, uma mudança das estratégias de ensino. Esta 
abordagem implica uma rutura com as práticas de ensino tradicionais e a utilização de 
estratégias de ensino que coloquem o aluno no centro do processo de ensino-
aprendizagem e permitam o desenvolvimento das competências associadas à literacia 
científica.  

As tarefas de investigação vão ao encontro destas orientações, uma vez que 
constituem uma estratégia de ensino interativa, de natureza construtivista, que promove 
aprendizagens significativas e, como tal, apresentam enormes potencialidades. Tendo em 
conta as suas características, a realização deste tipo de tarefas, implica necessariamente 
uma mudança dos papéis tradicionalmente atribuídos ao professor e aos alunos, bem 
como a criação de condições/situações que promovam o interesse dos alunos e que lhes 
permitam o desenvolvimento de competências em diferentes domínios (Wellington, 2000). 
Desta forma, os alunos revelam não só mudanças relativamente ao seu papel em sala de 
aula mas também em relação ao modo como aprendem (Matoso & Freire, 2013). Tendo 
em conta esta perspetiva, o objetivo deste trabalho é conhecer que estratégias os alunos 
do 10.º ano usam durante a realização de tarefas de investigação no âmbito da disciplina 
de Física e Química A sobre “A energia no aquecimento/arrefecimento de sistemas”. 

METODOLOGIA 
 Recorreu-se a uma metodologia qualitativa de natureza interpretativa (Bogdan & 
Biklen, 1994), sendo que a recolha de dados foi realizada através da observação 
naturalista (gravações áudio das aulas e notas de campo da professora), entrevista em 
grupo focado e documentos escritos. A análise de conteúdo dos dados recolhidos permitiu 
a identificação de três categorias relativamente à forma como os alunos aprendem 
quando realizam tarefas de investigação: pesquisa de informação, trabalho em grupo e 
orientação da professora. 
 Neste estudo participou uma turma do 10.º ano de escolaridade, constituída por 
dezassete alunos, na qual foram desenvolvidas, durante um mês, seis tarefas de 
investigação no âmbito do currículo da disciplina de Física e Química A. Todas as tarefas 
de investigação, subordinadas ao tema “A energia no aquecimento/arrefecimento de 
sistemas”, foram construídas de acordo com o modelo dos 5 E´s (Bybee, 2006). 
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RESULTADOS 
Pesquisa de informação 
 A pesquisa de informação foi utilizada pelos alunos como uma estratégia para 
alcançarem os objetivos de aprendizagem e isso mesmo foi reconhecido explicitamente 
durante a entrevista em grupo focado. De igual forma, os alunos salientaram nas suas 
reflexões individuais que a pesquisa, em particular na Internet foi “uma maneira de 
aprender mais” uma vez que têm “mais respostas para o mesmo problema”, 
evidenciando, desta forma, a possibilidade de acederem a mais informação e, 
consequentemente, utilizarem a pesquisa como estratégia de aprendizagem. Também a 
utilização de expressões como “Com base na nossa pesquisa concluímos que” enfatizam 
o reconhecimento, por parte dos alunos, de que as respostas que elaboraram foram 
resultado da pesquisa de informação que realizaram. 

Trabalho em grupo 
 Uma outra estratégia mencionada pelos alunos como sendo fundamental para as 
suas aprendizagens foi o trabalho em grupo porque, de acordo com o que foi referido por 
um aluno na entrevista em grupo focado “cada um tem a sua ideia e depois no final (…) 
chegávamos todos à solução”. Desta forma, os alunos identificaram o trabalho em grupo, 
nomeadamente as discussões entre os elementos do grupo, como forma de todos 
trocarem ideias e chegarem a um acordo relativamente ao produto final. Esta mesma 
ideia foi expressa nalgumas reflexões realizadas pelos alunos e que são apresentadas na 
Figura 1. 

Figura 1. Reflexões escritas realizadas pelos alunos. 

!  

!  

 Enquanto na primeira reflexão apresentada o aluno referiu de forma explícita que 
conseguiu “aprender mais” durante a discussão com os colegas, no segundo excerto o 
aluno referiu-se ao trabalho de grupo, e em particular à troca de ideias com os colegas, 
como uma maneira de “chegar a conclusões”, ou seja, como agente facilitador da sua 
aprendizagem. 
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Orientação da professora 
 Por diversas vezes os alunos recorreram à professora no sentido de obterem às 
respostas às questões com que se deparavam, tal como é indicado no seguinte excerto 
da entrevista realizada aos alunos: 
  
 A5- Perguntávamos à stora. 
 (…) 
 Professora- E obtinham as respostas? 
 A2- Não. A stora só nos dizia o capítulo e nós tínhamos de ir procurar. 
 A5- A stora ainda nos fazia mais perguntas. 
 Professora- Então tentavam obter as respostas… 

A2- Não, primeiro discutíamos entre nós e depois íamos, se não chegássemos a 
uma conclusão, pedir pistas à stora para a resposta. 

 Esta estratégia foi várias vezes utilizada pelos alunos, não só no sentido de 
obterem alguma orientação mas também o sentido de obterem ou validarem respostas, o 
que não foi do agrado de alguns alunos que o apontaram como sendo um dos aspetos de 
que menos gostaram (Figura 2). 

Figura 2. Registo escrito produzido por um aluno 

!  

Os exemplos apresentados evidenciam o papel orientador assumido pela 
professora, e que foi utilizado pelos alunos como estratégia para aprenderem. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
 Tendo em conta os resultados obtidos, e à semelhança de outros estudos 
realizados (Ribeiro, 2014), os alunos utilizaram de forma recorrente ao longo das tarefas 
desenvolvidas a pesquisa e o trabalho em grupo como estratégias para aprenderem. 
Resultados semelhantes são descritos por Matoso e Freire (2013), que identificam a 
pesquisa de informação como estratégia de aprendizagem, e Baptista, Freire e Freire 
(2013), que referem o trabalho em grupo como uma forma de os alunos superarem 
dificuldades.  
 Adicionalmente, também foi possível verificar que os alunos recorreram à 
orientação da professora como estratégia para darem ou validarem as respostas às 
questões com que se depararam. De acordo com os resultados obtidos, a necessidade 
que os alunos demonstraram em procurar/ validar as respostas é justificada com a falta 
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de autonomia por parte dos alunos, que não estão habituados a desenvolver o seu 
trabalho sem a presença e ajuda constantes de um professor. 
 Assim, com este estudo foi possível concluir que as tarefas de investigação, pelas 
características que lhes são inerentes, levam os alunos a alterarem a forma como 
aprendem e que incluem a pesquisa de informação, o trabalho em grupo e a orientação 
da professora. 
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ABORDAR AS CIENCIAS FÍSICAS COM CRIATIVIDADE NA 
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO BÁSICA 

Ana Peixoto; Sandra Ramalho 
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Resumo 
O novo paradigma de formação de professores assume que estes devem ser capazes de gerir a 
sua aprendizagem de forma crítica, reflexiva e criativa. No entanto, no âmbito específico das 
ciências físicas (CF) esta criatividade pressupõe um conjunto de competências relacionadas com 
o saber, saber-fazer e saber-ser, necessárias para uma aprendizagem de qualidade. As 
evidências empíricas disponíveis revelam que a formação de origem dos estudantes, ao nível do 
ensino secundário (ES), é fundamental para o seu sucesso nas CF. Definiram-se como objetivos 
para este estudo: identificar o número de estudantes que ingressaram no Ensino Superior Público 
na Escola Superior de Educação (ESE-IPVC), pelo contingente geral, 1ª fase e 2ª fase, do 
concurso nacional, no último triénio, oriundos de cursos de ciências; analisar a influência dos 
resultados académicos no âmbito das CF, desde 2010,no curso de Educação Básica (EB) 
ministrado na ESE; apreciar a criatividade dos estudantes de CF na apresentação de atividades 
práticas no âmbito do tema Eletricidade. Optou-se por um estudo não experimental do tipo 
descritivo identificando a origem dos estudantes que frequentaram o referido curso desde os anos 
letivos 2010 a 2013 e analisar os materiais didáticos produzidos no ano letivo 2012/2013. Os 
resultados evidenciam: reduzido número de estudantes oriundos das ciências; dificuldades de 
aprendizagem e aplicação a situações novas; reduzida criatividade nas atividades práticas. 
Conclui-se que a área de proveniência dos estudantes do ES está associada às dificuldades 
sentidas no curso de EB corroborando com os resultados de estudos que apontam para a frágil 
formação nesta área. 

Palavras–Chave: criatividade, ciências físicas, formação inicial, professores. 

Abstract 
The new teacher education paradigm assumes that they must be able to manage their learning 
critically, reflective and creative. However, in the specific context of the physical sciences (CF), that 
creativity requires a set of skills related to the knowledge, know-how and know-be, necessary for a 
quality learning. The available empirical evidence shows that the formation of origin of the 
students, at the secondary level (ES), is fundamental to your success in CF. Were defined as 
objectives for this study: identify the number of students enrolled in public higher education in the 
School of Education (ESE-IPVC), the general quota, Phase 1 and Phase 2, the national 
competition, the last three years, coming science courses; analyze the influence of academic 
results in the context of CF, since 2010, in the course of Basic Education (EB) given in the ESE; 
enjoy the creativity of CF students in the presentation of practical activities under the theme 
electricity. We opted for a non-experimental descriptive study identifying the origin of the students 
who attended that course from the academic years 2010-2013 and analyze the teaching materials 
produced in the academic year 2012/2013. The results show: reduced number of students from the 
sciences; learning difficulties and application to new situations; reduced creativity in practical 
activities. We conclude that the origin area of the ES students is associated with difficulties in the 
course of EB corroborating the results of studies that point to the fragile training in this area. 

Keywords: creativity, physical sciences, basic training, teachers. 
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INTRODUÇÃO 

A investigação evidencia a escassez de formação em CF dos professores de 1.º 
Ciclo do Ensino Básico (1CEB) (Peixoto, 2008), ressaltando o aprofundamento científico 
para uma resposta aos novos desafios por uma resolução de problemas inovadora. As 
razões apontadas referem-se aos planos de estudo dos cursos de formação (Peixoto & 
Ramalho, 2010). Este défice leva os professores do 1CEB a adotarem abordagens 
científicas diferentes das adotadas por quem tem uma formação científica de base 
(Peixoto, 2008). Ao analisar a inter-relação da formação inicial destes profissionais com a 
sua criatividade podem emergir questões pertinentes. Posicionando-nos num esquema da 
criatividade enquanto fenómeno de co-incidência (os processos, o olhar do outro, as 
aptidões, os conhecimentos, a motivação, a personalidade), esta aparece associada a 
aptidões (Morais, 2012). A pessoa será criativa quando constrói e aplica os 
conhecimentos que adquiriu. O domínio de conhecimento específico é determinante para 
o sucesso de um processo criativo. Os critérios consensuais de avaliação para a análise 
da criatividade são: a originalidade (Ibañez, 1991), a adequação (Ward & Smith, 1992) e a 
novidade (Besemer & Treffinger, 1981). 

METODOLOGIA 
Este estudo não experimental e do tipo descritivo partiu da formulação de três 

objetivos: (1) identificar o número de estudantes oriundos das ciências que acederam ao 
Ensino Superior Público, através do contingente geral, 1ª e 2ª fases do concurso nacional, 
no último triénio, ao curso de EB na ESE-IPVC; (2) analisar a influência dos resultados 
académicos dos estudantes de EB, nas Ciências Físico-Naturais I (CFN I); (3) apreciar a 
criatividade dos estudantes de CFN I na construção de materiais didáticos (MD) sobre 
eletricidade. No primeiro objetivo optou-se pela análise documental dos dados estatísticos 
da Web do Ministério da Educação e Ciência referentes às duas fases de colocação. 
Foram formuladas categorias de análise de acordo com os diferentes aspetos em estudo. 
No segundo objetivo analisaram-se os relatórios de avaliação de CFN I, desde 2010 a 
2013, tendo sido formuladas categorias de análise apoiadas no número de estudantes 
aprovados, reprovados e inscritos. Foi apreciado o grau de criatividade dos MD 
produzidos pelos estudantes do 1.º ano da EB em 2012/2013. De forma a diminuir a 
subjetividade foram formuladas categorias de análise referentes à originalidade do MD 
construído como sendo uma invenção sua; à adequação do MD concordante com o 
referencial teórico abordado nas aulas UC e a adequação da manipulação por crianças 
dos 3 aos 12 anos. Por último, uma categoria referente à novidade do MD quer na 
montagem/estrutura/materiais utilizados quer na aplicabilidade a outras áreas do 
conhecimento.  

Os alunos usufruíram de um acompanhamento tutorial de natureza científica e 
metodológica sobre o tema Eletricidade e sobre a utilização de novos materiais, embora 
sem interferir na construção destes artefactos.  
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PRINCIPAIS RESULTADOS 
Pela análise da tabela 1 pôde-se constatar que, desde 2011, pouco mais de um 

quarto dos estudantes colocados em EB são provenientes do ES das ciências. Apenas na 
2ªfase de 2013 o número de estudantes colocados, oriundos das ciências, foi superior ao 
número de alunos provenientes das humanidades ou outros cursos.  

Tabela 1. Concurso nacional de acesso ao ensino superior na EB  

Esta análise permitiu constatar que os estudantes contataram com as ciências 
somente no ensino básico e que a sua maioria concluiu um curso de ES nas Línguas e 
Humanidades, Ciências Sociais e áreas Técnicas. Somente 26% dos estudantes 
colocados frequentaram ciências no ES.  

Relativamente aos níveis de aprovação dos estudantes em CFN I constatou-se 
consideráveis índices de reprovação, conforme tabela 2.  

Tabela 2. Avaliação dos estudantes de EB inscritos em CFN I  

Verifica-se que pouco mais de metade dos estudantes de CFN I, obteve aprovação. 
Somente em um dos três anos analisados o número de estudantes aprovados à UC foi 
superior ao número reprovados. Em 2010/2011 cerca de um terço dos estudantes 

Ano/Fase Colocados

N.º e % de estudantes/Curso de Origem

Línguas e 

Humanidades 
Ciências Outros 

2011
1ª 75 32 43 18 24 25 33

2ª 25 8 32 6 24 11 44

2012
1ª 69 37 54 16 23 16 23

2ª 17 5 29 5 29 7 42

2013
1ª 43 23 53 12 28 8 19

2ª 13 3 23 6 46 4 31

Total 242 108 45 63 26 71 29

Ano letivo N.º de inscritos
N.º e % de 
aprovados

N.º e % de 
reprovados

2010/2011 119 79 66 40 34

2011/2012 128 62 48 66 52

2012/2013 91 30 33 61 67

Total 338 171 51 167 49
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inscritos reprovou a CFN I sendo que nesse ano mais de 70% dos estudantes provieram 
das Línguas e Humanidades ou outros cursos do ES. Em 2012/2013, apenas um terço 
dos estudantes ficou aprovado. Denota-se uma elevada taxa de reprovação num ano em 
que quase metade dos alunos (49%) proveio das Línguas e Humanidades. 

Para a consecução do terceiro e último objetivo procedeu-se à apreciação dos MD 
construídos por 14 grupos de estudantes, conforme tabela 3. Pela análise da tabela 3 
pôde-se constatar que, de acordo com os critérios definidos por diferentes autores, 
apenas cinco grupos (B, C, G, J e N) construíram um MD original e aproximadamente um 
terço dos grupos construiu um MD inovador.  

Por último, apenas 21% dos grupos de estudantes (grupos C, G e J) apresentaram 
MD que revelaram em simultâneo aspetos consensuais com alguns dos critérios que a 
literatura defende na apreciação de tarefas criativas, nomeadamente, a originalidade, a 
adequação e a novidade. 

Tabela 3. Materiais didáticos construídos pelos estudantes em CFN I 

Acresce que, somente em dois dos três grupos referidos, um dos elementos do 
grupo tinha proveniência de um curso de ciências do ES. 

Grupos MD Original Adequado Novidade

A Jogo elétrico x x

B Eletropesca x x

C Os planetas x x x

D Bons e maus condutores x

E Limão luminoso x

F Caneta transportadora x

G Prof. Pardal x x x

H A palmeira x

I Labirinto x

J Barco x x x

K Eletricidade dinâmica

L Ligações vencedoras x

M Labirinto x

N
Bicharoco

x x
Eletropesca
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BREVE DISCUSSÃO 
As conclusões deste estudo apontam para: pouco mais de um quarto dos 

estudantes analisados provêm de ciências; uma influência dos cursos de origem dos 
estudantes na mobilização de conhecimentos de CF, na aprendizagem de conhecimento 
científico e na aplicação a situações novas do dia-a-dia; elevada dificuldade dos 
estudantes em construírem e apresentarem atividades criativas. Neste sentido, justifica-se 
uma clara definição de metodologias de acompanhamento do estudante por um lado para 
desenvolver aptidões para o planeamento e a construção de produtos criativos (Morais, 
2012), e por outro lado para que o seu trabalho autónomo não se transforme num trabalho 
solitário mas devidamente apoiado, permitindo-lhe desenvolver competências para 
aprender a pensar, aprender-a-aprender, aprender a criar e a resolver problemas numa 
perspetiva de aprender a ser.     
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Resumo 
Muito se têm discutido e pesquisado sobre a importância da inserção dos conteúdos de Física 
Moderna e Contemporânea no Ensino Médio. Apesar dos resultados de diversas pesquisas 
apontarem para a relevância do ensino desses conceitos no Ensino Médio, a literatura sobre sua 
implementação ainda é incipiente perante outros temas da Física. Desta forma, essa proposta, 
recorte de uma pesquisa mais ampla, procurou implementar o tópico dualidade onda-partícula no 
Ensino Médio utilizando-se do recurso das representações pictóricas, com o objetivo de entender 
as representações conceituais que os estudantes constroem acerca da dualidade onda-partícula. 
Analisando-se o perfil conceitual evidenciado durante a sequência didática, os resultados apontam 
para uma aprendizagem significativa do tema, mas também sugerem que se reforcem as 
pesquisas sobre concepções alternativas em Física Moderna e Contemporânea e ainda que 
contextos colaborativos Universidade-Escola propiciam a implementação deste tema. 

Palavras–Chave: ensino de física, ensino médio, física moderna, dualidade onda-partícula, 
representações pictóricas. 

Abstract  
Much has been discussed and researched about the importance of inclusion of content for Modern 
and Contemporary Physics in High School. Although the results of several studies point to the 
importance of teaching these concepts in high school, the literature on implementation is still in its 
infancy before other topics of physics. Thus, this proposal, clipping a broader research, sought to 
implement the wave-particle duality topic in high school is using the resource of pictorial 
representations in order to understand the conceptual representations that students build on the 
wave-duality particle. Analyzing the conceptual profile evidenced during the instructional sequence, 
the results point to a significant learning of the topic, but also suggest that the enhancement of the 
research on alternative conceptions in Modern and Contemporary Physics and even collaborative 
university-school contexts provide the implementation of this theme. 

Keywords: physics education, secondary education, modern physics, wave-particle duality, 
pictorial. 

INTRODUÇÃO  

 Apesar do conhecimento acerca dos resultados de diversas pesquisas sobre a 
relevância do ensino dos conceitos de Física Moderna e Contemporânea (FMC) no 
Ensino Médio (EM) pouco se tem divulgado em relação às propostas da sua 
implementação, assim como dos seus impactos na formação científica dos estudantes 
deste nível da escola básica (Ostermann & Moreira, 2000) (Sobrinho, 2005). Em 
contraposição às inúmeras justificativas para a atualização curricular, haveria ainda 
poucos testes “práticos” com turmas de EM (Silva & Almeida, 2011).  
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 A importância da inserção de temas de FMC no EM para a formação e para 
aprendizagem significativa dos estudantes é amplamente discutida na literatura (Oliveira 
et al., 2007), (Moreira, 2007). Um dos temas de grande relevância para Física Moderna 
(FM) é a dualidade onda-partícula, onde não só os fenômenos e suas evidências 
experimentais são objetos de estudo, mas também as interpretações filosóficas que lhe 
são atribuídas. A luz comporta-se como onda ou como partícula? Ou ela se comporta em 
determinadas situações como partícula e em outras como onda? Essas são algumas 
questões, e não as únicas, inerentes ao estudo da natureza das radiações 
eletromagnéticas. As respostas não são de maneira alguma intuitivas, principalmente para 
estudantes que estão familiarizados com uma lógica aristotélica, respaldada na exclusão 
(Souza, 2010). 
 Neste estudo, recorte de uma ampla pesquisa acerca da inserção dos conteúdos 
de FMC no EM, os estudantes, já familiarizados com outros temas da FM tais como as 
radiações eletromagnéticas, a radiação do corpo negro e o efeito fotoelétrico, foram 
divididos em grupos e discutiram a questão da natureza da luz, sendo que um grupo 
deveria defender a natureza ondulatória e outro, a natureza corpuscular da luz. Logo após 
esse debate, introduziu-se o tema dualidade onda-partícula através de aulas expositivas-
dialogadas com forte viés histórico. Por fim, foi realizada uma atividade em que os 
estudantes, desta vez individualmente, deveriam produzir uma representação da natureza 
da luz através de desenhos. Desta maneira procurou-se compreender o perfil conceitual 
que se deu para a construção de representações conceituais da natureza das radiações 
eletromagnéticas. 

METODOLOGIA 
 Este trabalho é um recorte de uma pesquisa-ação que buscou compreender os 
impactos do ensino de FMC para a formação científica dos estudantes do EM. O enfoque 
de análise é qualitativo, uma vez que se procurou interpretar os depoimentos e analisar as 
produções elaboradas no contexto escolar, sendo ainda especialmente apropriado para 
detalhar informações sobre a implementação e identificar nuances do entendimento 
subjetivo dos vários participantes deste ambiente (Lüdke & André, 1986), (Erickson, 
1998).  
 A pesquisa foi realizada numa escola estadual localizada no município de Santo 
André, que está inserida em um contexto de colaboração com uma Universidade da 
mesma região. Ao longo do último bimestre do ano letivo 107 estudantes do terceiro ano 
do EM de três turmas distintas participaram deste trabalho de pesquisa. As produções 
elaboradas por eles durante a sequência didática, sobre a dualidade onda-partícula, foram 
desenvolvidas em diferentes momentos.  
 Inicialmente os estudantes de cada turma foram divididos em dois grandes grupos 
para discutir entre si, com base nos conceitos trabalhados nas aulas sobre a Radiação do 
Corpo Negro e sobre o Efeito Fotoelétrico, qual seria a natureza da luz: ondulatória ou 
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corpuscular. Esta discussão deveria fomentar a defesa perante o outro grupo de uma 
dessas características.  Para tal, os estudantes de cada grupo elaboraram cartazes 
contendo seus argumentos e também uma representação pictórica da luz construída 
conjuntamente. Esta parte da sequência didática está apoiada na teoria de Vygotsky, para 
quem os sistemas de representação da realidade são socialmente construídos. Desta 
forma, o confronto de ideias possibilita a construção do conhecimento de forma partilhada 
(Oliveira, 1992). 
 Na aula posterior foi trabalhado o conceito de dualidade onda-partícula, sob a 
perspectiva da Interpretação de Copenhagen de maneira expositiva-dialogada, com forte 
viés histórico. A abordagem contemplou, ainda uma pequena revisão sobre Difração e 
Interferência, para que se pudesse apresentar os experimentos de Davisson e Germer 
(UFSA, 2010) e assim se obtivesse um maior entendimento da relação de de Broglie 
(UFSA, 2010).  
 Finalmente, foi solicitado aos estudantes que produzissem individualmente uma 
representação pictórica da luz, com o objetivo de elucidar o perfil conceitual (Mortimer, 
1996) desenvolvido por eles durante a sequência didática. 
 Para as análises, além das produções dos alunos também foram utilizadas 
anotações de campo feitas durante as aulas. 

ANÁLISE 

Representações produzidas nos grupos 

 A seguir, são apresentadas análises dos trabalhos dos grupos, cuja posição era a 
de defender, perante os colegas, o caráter ondulatório da luz. 
 O grupo 1 utilizou argumentos já conhecidos das aulas sobre radiações 
eletromagnéticas, estabelecendo comparações com as ondas de rádio e enfatizando a 
diferença entre seus comprimentos de onda. É possível verificar, em seu texto, que o 
grupo assumiu que as ondas eram de natureza elétrica e também propôs que o 
funcionamento da televisão é semelhante ao do rádio.  
 No grupo 2 foi enfatizado o fenômeno de geração de campo magnético a partir de 
uma corrente elétrica. Este fenômeno foi associado por eles à formação das ondas 
eletromagnéticas. 
 Ambos os grupos 1 e 2 fizeram uso de imagens que representam simbolicamente a 
luz no cotidiano: uma janela, por onde a luz do sol adentra os cômodos de uma casa e 
uma lâmpada comum.  

Por sua vez, o grupo 3 além de utilizar o desenho de uma fonte de luz do cotidiano 
(vela), também fez uso de uma representação gráfica já conhecida das aulas anteriores. 
O grupo apresentou também uma concepção de que as radiações são emissoras de 
ondas eletromagnéticas. Este foi o único grupo a ressaltar aspectos históricos do 
desenvolvimento da Mecânica Quântica, utilizando como argumento que nem mesmo 
Planck acreditava em sua teoria. 
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 Desta forma, houve uma primeira compreensão das concepções destes alunos 
acerca das ondas eletromagnéticas. Foi possível verificar ainda que, neste momento da 
sequência, diversas concepções sobre a natureza da luz estão convivendo dentro do 
espaço escolar que não somente aquelas previstas no currículo formal. Da mesma 
maneira o foi para os grupos de estudantes que tinham como tarefa argumentar a favor 
da natureza corpuscular da luz. 
 O grupo 4 associou os fotoelétrons ao processo de formação da imagem em uma 
câmera fotográfica. Nas discussões entre os estudantes do grupo, que foram observadas 
durante a atividade, tornou-se claro que, para eles, um fotoelétron tinha a mesma 
natureza de um pixel. Foram articuladas concepções construídas em aulas anteriores, 
que pertenciam à sequência sobre o efeito fotoelétrico, assim como, concepções 
conhecidas de seu cotidiano, tais como a formação de imagens nas câmeras fotográficas 
que utilizam no cotidiano. 

Na atividade do grupo 5 muitos conceitos e concepções estão convivendo e sendo 
articulados para elaboração do argumento. Este foi o único grupo onde a lógica 
aristotélica da exclusão foi timidamente questionada, como se pode ver em suas 
representações pictóricas. 
 O grupo 6, utilizou como argumento a equação de Einstein para o efeito 
fotoelétrico. Formularam também uma hipótese ad hoc ao constatarem que o átomo é 
composto por partículas, e apropriando-se ainda da conhecida representação do modelo 
planetário do átomo. Uma concepção diferenciada deste para os demais grupos foi a 
transformação dos “pacotes de energia” em luz através de uma “explosão”.  
 Atividades que envolvam confronto de ideias entre os estudantes são uma 
possibilidade para a compreensão das diversas concepções com as quais estão 
convivendo dentro e fora do espaço escolar. No caso da dualidade onda-partícula este 
confronto é ainda uma estratégia para problematizar a lógica aristotélica de exclusão que 
não se aplica no caso deste fenômeno quântico. 

Representações produzidas individualmente 

 As produções individuais, por serem numerosas, foram categorizadas de acordo 
com três concepções evidenciadas em seus conteúdos. A primeira delas, aqui chamada 
de onda-partícula, refere-se às produções que em suas representações sugerem que 
para aqueles estudantes o caráter ondulatório e o caráter corpuscular podem ser 
observados conjuntamente (em um mesmo experimento, por exemplo). Já a segunda 
concepção categorizada, chamada de onda e partícula, engloba as produções onde a 
representação sugere que ora observamos a luz em sua natureza corpuscular, ora em 
sua natureza ondulatória, dependendo do experimento em questão. Outra categoria fora 
denominada onda e a ela foram atribuídas representações que sugeriam somente um 
comportamento ondulatório. A tabela a seguir indica o número de trabalhos que foram 
categorizados em cada uma das concepções: 
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Tabela 1. Número de trabalhos por categoria de análise 

  Vale ressaltar que estas produções foram realizadas depois da aula 
expositiva-dialogada sobre a dualidade onda-partícula e auxiliam na compreensão das 
construções conceituais desenvolvidas ao longo da sequência didática. Nota-se que ao 
longo das aulas as concepções cotidianas, assim como as científicas foram assumindo 
seus respectivos espaços quando solicitada uma articulação para explicação da natureza 
da luz. Acredita-se assim que a sequência propiciou uma aprendizagem significativa do 
tema. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 As análises sugeriram que a sequência didática incluindo aulas abertas ao diálogo, 
com atividades que envolvam confronto de concepções e discussões em pequenos 
grupos, assim como entre os grupos, que no geral, incentivem a produção autoral de 
representações conceituais (neste trabalho, pictóricas), propiciou uma aprendizagem 
significativa. Este resultado fora evidenciado pela análise do perfil conceitual desenvolvido 
pelos alunos, apesar da grande abstração que envolve a compreensão do tema, e do não 
conhecimento de certos desenvolvimentos matemáticos inerente ao estágio de ensino-
aprendizagem no qual estão inseridos os estudantes do EM. 
 Este resultado sugeriu ainda que outros conceitos de grande relevância para o 
estudo da Mecânica Quântica podem ser discutidos com os estudantes do EM, por 
exemplo, as interpretações filosóficas distintas que são dadas aos fenômenos em questão 
e discussões tais como sobre a natureza da Ciência e do trabalho científico. 
 O ensino de FMC ainda enfrenta grandes dificuldades, por exemplo, a formação 
inicial dos professores, os currículos escolares e a falta de recursos. Porém, em iniciativas 
onde existe trabalho colaborativo Universidade-Escola é possível superar estes 
obstáculos e implementar o tema de fato. 
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CONTRIBUTO DA ARGUMENTAÇÃO NA DISCUSSÃO DE QUESTÕES 
SOCIOCIENTÍFICAS CONTROVERSAS PARA A PROMOÇÃO DO 

ATIVISMO  

Arlete Cruz1; Mónica Baptista2 
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Resumo 
Nesta comunicação pretende-se conhecer o contributo da argumentação na discussão de 
questões sociocientíficas controversas, no âmbito da disciplina de Física e Química A, para o 
ativismo social dos alunos de 11.º ano. A investigação, de natureza interpretativa, desenvolve-se 
com base em cinco tarefas, sendo quatro delas em role-playing. Participaram 58 alunos de duas 
turmas de uma escola secundária da zona suburbana de Lisboa. Como métodos de recolha de 
dados, utilizou-se a observação naturalista, documentos e entrevistas em grupo focado. Da 
análise dos dados, emergiram as categorias argumentos social, científico-tecnológico, económico, 
ético e ambiental. Os argumentos mais frequentes nas discussões foram o social, o científico-
tecnológico e o económico devido à natureza das tarefas. A diversidade de argumentos e de 
pontos de vista contribuiu para enriquecer a fundamentação do processo de tomada de decisão e 
do ativismo dos alunos. O contexto concreto em que os alunos desenvolveram as tarefas, 
aproximado a situações reais por via do role-playing, encorajou-os a tomar posição, despertando-
lhes a consciência cívica e a vontade de agir junto da comunidade. 

Palavras–Chave: Questões sociocientíficas controversas, argumentação, ativismo, role-playing. 

Abstract 
This communication aims at understanding the contribution of the argumentation in the discussion 
of controversial socio-scientific issues, within the discipline of Physics and Chemistry, for the social 
activism of students in 11th grade. A methodology based in interpretative orientation was applied. 
Five tasks were implemented: four of them were in role-playing. It has participated 58 students 
from two classes of a secondary school of the suburban area of Lisbon. Several instruments to 
collect data were used: naturalistic observation, documents and focused group interviews. From 
data analysis, the following categories emerged: social arguments, scientific-technological, 
economic, ethical and environmental. The most common arguments in the discussions were social, 
scientific-technological and economic due to the nature of the tasks. The diversity of arguments 
and points of view contributed to enrich the grounds of the decision-making process and student 
activism. The concrete context in which the students developed the tasks, approximate the real 
situations through role-playing, encouraged them to take a position, arousing their civic conscience 
and the will to act in the community. 

Keywords: Controversial socio-scientific issues, argumentation, activism, role-playing. 

INTRODUÇÃO 
O cidadão comum é frequentemente confrontado, quer com produtos de ciência/

tecnologia, quer com a necessidade de opinar acerca de assuntos relacionados com 
ciência/tecnologia. Sem uma literacia crítica científica/tecnológica (Hodson, 2003), 
facilmente é vítima de interesses de grupos económicos, sendo que estes não se 
preocupam com os problemas sociais/ambientais que advêm da utilização abusiva desses 
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produtos. A educação pela ciência pode ser um veículo de mudança. Hodson defende um 
currículo com níveis de sofisticação para a promoção do ativismo fundamentado, 
considerando que a discussão de questões sociocientíficas controversas (QSC), 
permitindo clarificação de problemas do mundo físico e social dos alunos e negociação de 
soluções, proporcionam um envolvimento que deve ter consequências na participação 
ativa na sociedade com recurso a mecanismos democráticos. Segundo o autor, as QSC 
proporcionam um bom contexto para promoção da necessária mudança de valores na 
sociedade. Na fase de discussão dessas questões, potencia-se o desenvolvimento de 
competências para a ação. A argumentação, considerando-a como um processo de 
construção de conhecimento social partilhado, é um exemplo dessas competências 
(Evagorou & Osborne, 2013). Compreender um argumento e a base epistemológica do 
conhecimento científico, identificar o conhecimento científico subjacente a uma questão, 
distinguir entre questões científicas e sociocientíficas, reconhecer que valores e 
perspetivas pessoais e sociais devem estar presentes na tomada de decisão em ciência e 
avaliar evidência a partir de diferentes pontos de vista são competências fundamentais na 
discussão de QSC que permitem analisá-las e trabalhá-las de modo a tomar uma posição 
consistente e aceitável que possa ser defendida de modo persuasivo e que tenha vários 
pontos de vista em consideração (Driver, Newton & Osborne, 2000). Neste sentido, nesta 
comunicação pretende-se conhecer o contributo da argumentação na discussão de QSC, 
no âmbito da disciplina de Física e Química A, para o ativismo social dos alunos de 11.º 
ano. 

METODOLOGIA 
Esta investigação, de natureza interpretativa (Erickson, 1986), tem por base um 

conjunto de cinco tarefas fundadas em QSC que visam a promoção do ativismo dos 
alunos envolvidos no estudo. Utilizando, na maior parte dos casos, a estratégia de role-
playing, os alunos pesquisaram, discutiram as questões sob diferentes pontos de vista, 
primeiro em pequeno grupo e depois em grande grupo e tomaram decisão. Por fim, 
agiram junto da comunidade. O estudo a que se refere este documento enquadra-se no 
programa de Física e Química A do 11.º ano. Participaram 58 alunos de duas turmas de 
11.ºano, disciplina de Física e Química A, de uma escola secundária da zona suburbana 
de Lisboa. Os dados foram recolhidos através de observação naturalista (registos vídeo e 
diário de bordo), documentos e entrevistas em grupo focado. No processo de análise dos 
dados, procedeu-se a uma análise dos argumentos do tipo social, ético, económico, 
científico-tecnológico e ambiental, apresentados pelos alunos durante as discussões de 
grande grupo nas diferentes tarefas. As transcrições dos registos vídeo dessas 
discussões foram analisadas, identificando-se, para cada intervenção dos alunos, a 
orientação dos argumentos apresentados.  
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RESULTADOS 
A análise dos argumentos usados nas discussões de grande grupo em cada uma 

das tarefas, a partir das transcrições dos registos vídeo, levou à identificação da 
percentagem de argumentos apresentados segundo as diversas orientações. No conjunto 
das tarefas o argumento social apresentou-se com uma frequência de 46%, o argumento 
científico-tecnológico 23%, o económico 15%, o ético 10% e o ambiental 6%. 

Por exemplo, como sociais, enquadraram-se os argumentos associados a 
questões legais, de saúde, educação, bem-estar individual e da comunidade.  

Aluno B26 - As estátuas, com as chuvas ácidas, deterioram-se. Nem com todo o 
dinheiro do mundo se consegue repor o que foi feito. As esculturas históricas, o 
Palácio da Pena, se se desfizerem, não se consegue [recuperar]. Não é com 
dinheiro que se vai reconstruir a história. 
Este tipo de argumento demonstra que os alunos reconhecem a necessidade de 

agir, sob pena de se poderem vir a perder bens irrecuperáveis, qualidade de vida e do 
ambiente, saúde ou outros bens sociais. 

Os argumentos sociais foram os mais frequentes, logo seguidos dos científico-
tecnológicos. Este resultado atribuiu-se à natureza sociocientífica das tarefas. Não 
estando nos argumentos científicos a maior dificuldade de encontrar consensos, os 
alunos utilizavam-nos apenas o necessário para esclarecerem os aspetos científicos 
associados às questões, mas depressa se envolviam nos outros argumentos de decisão 
menos óbvia. Esta circunstância pode explicar a frequência relativamente baixa do 
argumento científico, se se considerar o contexto de uma disciplina de ciências. O 
argumento económico, presente em todas as tarefas, surgiu associado a visões políticas 
da sociedade, a impacte social de políticas económicas, entre outras situações.  

Aluno A14 – (…) há muito mais agricultura convencional do que a biológica. Se nós 
alterássemos esse equilíbrio, os preços dos produtos biológicos tenderiam a 
descer. 
A diversidade de argumentos, por um lado, dificultou o processo de tomada de 

decisão, mas, por outro, foi relevante na definição de um critério para a tomada de 
decisão ou na promoção da vontade de agir. 

Aluno A15 – (…) eu nunca tinha desenvolvido tanto a minha parte argumentativa, 
porque nunca tive essa necessidade. (…) Chegamos aos debates e não é só dizer 
aquilo que nós sabemos. É saber responder àquilo que os outros nos dizem. E nós 
lá fora temos de saber fazer isso. Não podemos simplesmente ouvir e ficar calados 
e nós aqui aprendemos a dar uso à nossa voz. 
A presença da diversidade de argumentos contribuiu para uma maior aproximação 

do que acontece na sociedade e na vida real, proporcionando um processo de tomada de 
decisão mais complexo, mas muito mais rico. O contexto concreto em que os alunos 
desenvolveram as tarefas, aproximado a situações reais na maior parte das tarefas por 
via do role-playing, encorajou-os a tomar posição, despertando-lhes a consciência cívica e 
a vontade de agir junto da comunidade. A argumentação na discussão de QSC revelou-
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se, assim, fundamental para a promoção da cidadania democrática e do ativismo dos 
alunos. 

DISCUSSÃO 
A argumentação que os alunos de 11.º ano construíram na discussão de QSC, em 

Física e Química A, seguindo uma grande diversidade de pontos de vista, contribuiu para 
enriquecer a fundamentação do processo de tomada de decisão e do ativismo dos alunos. 
Colocar os alunos em contextos concretos e específicos (uma empresa, uma cidade, uma 
escola), encoraja-os a tomar posição, o que seria mais difícil num problema abstrato e 
descontextualizado (Simmoneaux, 2007). O design das tarefas em role-playing, com 
diferentes papéis sociais envolvidos, conduziu a uma grande diversidade de orientações 
dos argumentos, aproximando a discussão do que seria uma situação real. Este contexto 
de discussão de QSC revelou-se particularmente rico para o desenvolvimento da 
consciência cívica dos alunos, permitindo-lhes vivências reveladoras da importância do 
desenvolvimento da sua capacidade de argumentação para a fundamentação do seu 
ativismo social. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
Driver, R., Newton, P., & Osborne, J. (2000). Establishing the Norms of Scientific 

Argumentation in Classrooms. Science Education, 84, 287-312. 
Eastwood, J., Sadler, T., Zeidler, D., Lewis, A., Amiri, L., & Applebaum, S. (2012). 

Contextualizing Nature of Science Instruction in Socioscientific Issues. International 
Journal of Science Education, 34(15), 2289-2315. 

Erickson, F. D. (1986). Qualitative methods in research on teaching. In M. C. Wittrock 
(Ed.), Handbook of research on teaching (pp. 119–161). New York, NY: MacMillan. 

Evagorou, M., & Osborne, J. (2013). Exploring Young Students’ Collaborative 
Argumentation Within a Socioscientific Issue. Journal of Research in Science 
Teaching, 50(2), 209-237. 

Hodson, D. (2003). Time for action: science education for an alternative future. 
International Journal of Science Education, 25(6), 645-670. 

Simmoneaux, L. (2007). Argumentation in Socio-Scientific Contexts. In S. Erduran & M. 
Jimenez-Aleixandre (Eds.), Argumentation in science education: Perspectives from 
classroom-based research (pp. 179–200). New York: Springer. 

�248
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Resumo 
Neste trabalho analisamos a que nível os egressos de cursos de mestrado profissional 
aplicam em seus ambientes de trabalho as soluções propostas em suas dissertações. 
Utilizou-se amostragem de 12 dissertações, escritas entre 2009 e 2012, de egressos de 
programas de Mestrado Profissional nas áreas de Ciências e Matemática de três 
instituições no estado do Rio de Janeiro: Universidade Severino Sombra (USS), Centro 
Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET) e Universidade do 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Os autores das dissertações responderam 
questionários acerca dos objetivos de seus projetos e participaram de entrevista, tendo 
sido utilizado software estatístico para  tabulação de indicadores que permitiram análise 
quantitativa dos dados. Uma das conclusões deste trabalho é que um percentual de 58% 
dos egressos que fizeram parte desta pesquisa não utilizaram esses produtos em suas 
atividades profissionais.  

Palavra Chave: Inovação Didática; Mestrado Profissional. 

Abstract 
This research project evaluated at what extend teachers who have obtained a professional 
master's degree are applying in their professional activities the solutions proposed in their 
Master’s project. This study had a sample of 12 thesis, written between 2009 and 2012, by 
students from three institutions in the state of Rio de Janeiro: University Severino Sombra 
(USS), Federal Center of Technological Education Celso Suckow da Fonseca (CEFET) 
and the State University of Rio de Janeiro (UERJ). The thesis’ authors filled out a 
questionnaire about the objectives of their projects and participated in an interview, being 
the results processed with a statistical software. One of the conclusions of this research is 
that 58% of the selected teachers did not used the proposed solutions in their professional 
activities.  

Keywords: Teaching Innovation; Professional Masters. 

INTRODUÇÃO 
O mestrado profissional foi recentemente oficializado no Brasil (Haddad, 2009), 

sendo o seu reconhecimento e avaliação parte das competências da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. Em sua gênise, programas de 
Mestrado Profissional têm a proposta de capacitar profissionais para a aplicação de 
soluções, visando atender demandas sociais, organizacionais ou profissionais. No que diz 
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respeito a educação, os mestrados profissionais surgem para suprir a demanda de 
professores buscando qualificações que não eram supridas apenas com o mestrado strict 
senso (Moreira, 2004). Estes têm o objetivo de aumentar o potencial de difusão de 
conhecimentos, proporcionar reflexão sobre a Educação e propor meios de intervenção 
no ambiente escolar com impacto positivo tanto em tecnologias quanto em abordagens de 
ensino.  

Com o objetivo de avaliar se os programas de Mestrado Profissional em Educação 
cumprem os seus objetivos no longo prazo, o grupo de pesquisa Observatório da 
Educação (OBEDUC), financiado pela CAPES, realizou um levantamento dos projetos 
defendidos como conclusão dos cursos de mestrado, registrados no formato de 
dissertações, utilizando como critério de análise quantitativa a sua inserção nos 
ambientes escolares.  

METODOLOGIA 
Utilizamos como amostragem dissertações escritas por egressos de instituições no 

estado do Rio de Janeiro que têm programas de mestrado profissional em Ciências e 
Matemática. Foram selecionadas 12 dissertações, escritas entre 2009 e 2012, no banco 
de dados da Universidade Severino Sombra (USS), do Centro Federal de Educação 
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET) e da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ). 

Os alunos egressos foram contactados e preencheram um questionário acerca das 
suas dissertações e da importância do trabalho desenvolvido durante o mestrado no 
exercício de sua profissão, incluindo as perguntas: “Como o produto educacional é 
justificado na dissertação?” e “O produto foi implementado?”. Numa segunda etapa, 
realizou-se entrevistas com os egressos, buscando obter informações acerca dos 
problemas solucionados e da continuidade das soluções propostas após o final do curso. 
As entrevistas foram baseadas em um roteiro padronizado, o que permitiu 
apresentaremos análise quantitativa, como base nas questões fechadas do questionário, 
e uma abordagem critica preliminar desses resultados. 

DISCUSSÃO 
A partir dos formulários e entrevistas, constatamos que as dissertações defendidas 

nos cursos de mestrado profissional estavam alinhadas com a proposta do MEC para 
esses cursos,  e buscavam debater e desenvolver inovações didáticas que permitissem a 
resolução de problemas práticos da educação básica.  

Uma das perguntas do formulário, era: “Como o produto educacional é justificado 
na dissertação?”. A resposta dada, em formato de multipla escolha, permitia a escolha de 
mais de uma opção, sendo elas: (a) Conformidade com documentos oficiais; (b) 
Conformidade com projeto de pesquisa ao qual está integrado; (c) Experiência 
profissional ou pessoal; (d) Demandas específicas da escola; (e) Dificuldades de 
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aprendizado dos alunos; (f) Falta de motivação dos alunos; (g) Ensinar novos conteúdos; 
(h) Introduzir nova abordagem. Qual?; (i)  Outra justificativa; (j) Não justifica. 

Os resultados obtidos com o questionário foram tabulados em um gráfico circular, 
em que os setores representam as respostas selecionadas. Em quatro desses setores 
foram selecionadas duas ou mais respostas, conforme observa-se no gráfico 1. 

Gráfico 1. Distribuição das respostas sobre a motivação da escolha dos temas dos projetos, 
obtidas a partir de  formulários de múltipla escolha

!  

O gráfico 1 mostra a motivação do egresso em escrever sobre o tema escolhido, 
tendo sido a resposta C (“Experiência profissional ou pessoal”) a que foi por mais vezes 
selecionada, com 36.84% dos resultados. Esse resultado é particularmente importante 
para compreender a correlação entre a justificativa da pesquisa e a aplicação do projeto 
no ambiente profissional. Mereceu uma abordagem critica a descrição das experiências 
profissionais e impressões pessoais desenvolvidas como construção argumentativa da 
dissertação, tendo essa o papel de ancoragem da relação entre a teoria e prática. 

A segunda pergunta do questionário era se “O produto foi implementado? ”, sendo 
possíveis duas respostas: (a) Não; (b) Sim. 

Das 12 dissertações analisadas, 7 delas, ou 58%, não produziram resultados que 
foram aplicados nas atividades profissionais dos egressos. Os resultados apontam para 
uma inconsistência nos argumentos dos egressos, que justificam a produção de sua 
dissertação com vistas à realidade do cotidiano escolar, e que, no entanto, não utilizam os 
produtos do mestrado profissional em sua prática escolar. Foram 5 os egressos, ou 42%, 
que afirmaram terem aplicado o produto. Os resultados são visíveis no Gráfico 2. 
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Gráfico 2. Percentual de egressos que utilizam os projetos elaborados durante o mestrado, 
obtidas a partir de  formulários 

!  

Com esses resultados disponíveis, realizou-se entrevistas para investigar o motivo 
que levou os egressos a informar a não aplicabilidade dos projetos em suas atividades 
profissionais. Dentre os 12 egressos, somente dois se disponibilizaram a participar da 
etapa da entrevista. 

Na primeira entrevista, ao serem questionados sobre o motivo que os levaram a 
cursar um mestrado profissional, obtemos as seguintes resposta: “Eu estava cansado de 
cursos com muitas teorias e desconectados da minha realidade em sala de aula. Então 
surgiu o mestrado profissional, em que eu teria que desenvolver um projeto e teria uma 
carga horária que não prejudicaria gravemente minha profissão. Era exatamente isso o 
que eu queria”. O segundo egresso disse: “Eu tinha que dar aula a noite para uma turma 
de Educação de Jovens e Adulto, e não sabia como motivar esses alunos. Busquei o 
mestrado profissional como uma alternativa para solucionar este problema”. 

Por ter sido foi possível fazer apenas duas entrevistas, não conseguimos nessa 
etapa investigar em profundidade a correlação entre a justificativa inicial para desenvolver 
os produtos educacionais e o alto percentual  de não aplicação do produto. Entretanto, é 
possível inferir dessas duas entrevistas que um dos fatores que mais influenciam a 
procura do mestrado profissional é, no caso da realidade brasileira, resolver problemas 
que professores vivenciam em sua prática profissional. 

CONCLUSÕES 
Buscando nos ater aos objetivos do OBEDUC, fizemos progressos na 

caracterização do perfil dos professores egressos de mestrados profissionais no Estado 
do Rio de Janeiro. Saber que apenas 41,67% dos egressos aplicaram os seus produtos é 
relevante no estudo do impacto que o mestrado profissional tem na transformação dos 
métodos de ensino na educação básica; enquanto que saber que 36,84% dos egressos 
justificam a escolha do seu produto a partir de uma contextualização em suas 
experiências profissionais, permite a identificação dos fatores que têm motivado os alunos 
a ingressar no curso e/ou definir seus produtos educacionais. 

Traçar um panorama atual dos mestrados profissionais em educação requer um 
estudo complexo que exige tanto uma grande amostragem como uma análise qualitativa 
fina. Pretendemos seguir este caminho metodológico, com formulários e entrevistas, além 

�252



de estreitar a troca de informações entre outros grupos de pesquisa que investigam temas 
semelhantes, com vistas a compreender de forma critica as finalidades educacionais dos 
cursos de mestrado profissional e apontar possíveis intervenções que permitam melhores 
resultados na direção de propostas de inovação didática. 
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Resumo  
Wikis são espaços de trabalho digital que permitem a grupos desenvolver trabalho colaborativo 
online. O software de um wiki torna possível para os seus usuários adicionar informação ao 
documento escrito e editar páginas. Assim, permite a um grupo desenvolver, refinar e melhorar um 
produto, assincronamente, de uma forma partilhada. Com esta comunicação pretende-se dar a 
conhecer como é que a interação entre pares e feedback da professora, num contexto wiki, pode 
ajudar os alunos a resolver problemas através da mobilização de conhecimento científico. O 
estudo foi realizado numa escola do 3.º ciclo do ensino básico do ensino público, com duas 
turmas do 9.º ano, envolvendo um total de 51 alunos, através do desenvolvimento de tarefas 
sobre eletricidade. Trata-se de uma investigação qualitativa com uma orientação interpretativa. Os 
dados foram recolhidos através das produções escritas dos alunos no wiki. Quanto à análise dos 
dados, avaliou-se a participação dos alunos, tendo em conta o número e o tipo de intervenções no 
wiki. Analisou-se ainda o número e o tipo de feedback fornecido pela professora durante o 
desenrolar das tarefas. Os resultados mostram que os grupos de alunos participaram na 
resolução do problema, com recurso ao wiki de uma forma diferente. Os resultados sugerem ainda 
que o número de intervenções dirigidas pela professora aos grupos e a qualidade dessa interação, 
assim como a interação entre pares, influenciou a participação dos alunos no wiki. 

Palavras–Chave: Avaliação formativa, wiki, feedback, interação entre pares, eletricidade. 

Abstract  
Wikis are digital workspaces that enable groups to develop online collaborative work. The wiki 
software makes it possible for its users to add information to the writing document and editing 
pages. Thus allows a group to develop, refine and improve a product, asynchronously in a shared 
environment. With this communication is intended to explore how formative assessment in a wiki 
context can facilitate the mobilization of knowledge by students, relying on peer interaction and 
feedback by the teacher. The study was conducted in a public middle school, with the participation 
of two classes of the 9th grade, involving a total of 51 students, through the development of tasks 
on the subject of electricity.    This is a qualitative research with an interpretative guidance. Data 
were collected through written productions of students in the wiki. The data analysis, included 
evaluated the participation of students in view of the number of interventions and the sort of the 
same in the wiki. It was analyzed the number and the type of feedback provided by the teacher 
during the course of the tasks. The results show that students groups participated in solving the 
problem, using the wiki in a different way. The results also suggest that the number of interventions 
directed by the teacher to the groups and the quality of this interaction, as well as peer interaction, 
influence student participation in the wiki. 

Keywords: formative assessment, wiki, feedback, peer interaction, electricity.  

INTRODUÇÃO 
 A avaliação formativa requer um feedback do professor que permita ao aluno 
melhorar os seus conhecimentos e a sua aprendizagem (Black, 1998). Mas para que este 
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feedback facilite a aprendizagem alguns aspetos devem ser tidos em consideração, como 
a apresentação e discussão prévia da tarefa (Allen, Ort & Schimdt, 2009) e uma gestão de 
tempo ponderada de modo a permitir aos alunos pensarem numa resposta (Black, 1998). 
O feedback deve ainda envolver algum tipo de elogio e desafiar os alunos a pensar (Bell 
& Cowie, 2001), questionando-os e não oferecendo uma resposta imediata (Black, 
Harrison, Lee, Marshal & William, 2003).  

 A avaliação formativa ligada às tecnologias digitais é referida em vários estudos 
como uma prática pedagógica flexível e enriquecedora das aprendizagens dos alunos 
(Price, 2012). Em particular, o wiki com as suas caraterísticas específicas favorece o 
desenvolvimento da avaliação formativa (Kiryakova, 2010; Loureiro, Pombo & Moreira, 
2012). No entanto, a vertente de avaliação formativa ainda se encontra pouco explorada 
neste tipo de ambiente (Bhattacharya, 2011).  

 O wiki é um ambiente virtual que permite aos alunos desenvolver trabalho 
colaborativo online (Witney & Smallbone, 2011). Além disso, permite uma intervenção 
assíncrona, e logo mais refletida; facilita a monitorização dos processos de pensamento, 
colaboração e negociação; faculta a partilha e o confronto, aspetos essenciais na 
construção do conhecimento (Israel, Moshirnia & Anderson, 2008). Em geral, os alunos 
consideram que os wikis favorecem a avaliação das suas contribuições coletivas e 
individuais (Larusson & Alterman, 2009), facilitando troca de ideias e comentários (Freire, 
Faria, Baptista, Freire & Galvão, 2013). 

Com esta comunicação pretende-se dar a conhecer como é que a interação entre 
pares e feedback da professora, num contexto wiki, pode ajudar os alunos a resolver 
problemas através da mobilização de conhecimento científico.  

METODOLOGIA 
 A metodologia usada apoiou-se na investigação qualitativa, com orientação 
interpretativa (Erickson, 1986). Nesta investigação participaram duas turmas do 9.º ano, 
perfazendo um total de 51 alunos, pertencentes a uma escola da grande região de Lisboa, 
e a respetiva professora. Os alunos estiveram envolvidos na resolução de quatro 
problemas sobre o tema “Eletricidade” com recurso a um ambiente wiki. O wiki 
desenvolvido continha uma página inicial de introdução ao próprio wiki, uma página com 
os critérios de avaliação disponíveis, uma página com a identificação dos elementos de 
cada grupo e uma página para cada grupo responder aos problemas. Os alunos 
trabalharam em grupos de três a quatro elementos, num total de dezasseis grupos, 
formados sem a intervenção da professora, na resolução dos problemas colocados no 
wiki. A professora foi acompanhando o trabalho dos alunos, facultando feedback ao 
trabalho desenvolvido por cada grupo. Como instrumentos de recolha de dados recorreu-
se às produções escritas dos alunos no wiki. Quanto à análise dos dados, avaliou-se a 
participação dos alunos, tendo em conta o número e o tipo de intervenções no wiki. 
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Analisou-se ainda o número e o tipo de feedback fornecido pela professora durante o 
desenrolar das tarefas. Nesta comunicação debruçamos apenas na análise da resposta 
dos alunos a um dos quatro problemas. 

RESULTADOS  
 Ao analisar os resultados, verifica-se que treze grupos conseguiram concluir o 
problema colocado. Todos os grupos, para darem resposta ao problema, partiram da 
formulação de uma hipótese. Contudo, o processo de construção da resposta variou de 
grupo para grupo: 1) alguns recorreram mais à interação entre pares (12 grupos); 2) 
enquanto outros distribuíram a sua interação com os pares e com a professora (2 grupos); 
3) um dos grupos apoiou-se maioritariamente no feedback da professora; 4) um dos 
grupos quase não recorreu a nenhuma interação para a resolução da tarefa.  

 O número de intervenções da professora variou também de grupo para grupo 
(entre 5 a 19 intervenções), tendo na sua maioria incidindo nas dimensões de orientação 
processual e incitação à mobilização de conhecimento científico. O número de 
intervenções da professora foi maior nos grupos que se mostraram mais interventivos no 
decorrer da tarefa. Os grupos com um maior número de intervenções são também os que 
mostram uma maior evolução na mobilização do conhecimento científico e uso de 
linguagem científica, no decorrer da tarefa. 

DISCUSSÃO  
Os resultados mostram que os grupos de alunos participaram na resolução do problema, 
com recurso ao wiki de uma forma diferente. Os resultados sugerem ainda que o número 
de intervenções dirigidas pela professora aos grupos e a qualidade dessa interação 
influenciou a sua participação no wiki. Os grupos com uma elevada participação 
receberam um maior feedback da professora. Esse feedback, assente na incitação à 
mobilização de conhecimento científico e na orientação processual, ajudou os alunos no 
desenvolvimento da tarefa e na melhoria do seu trabalho. Verifica-se também que a 
interação entre pares contribuiu para o progresso da resolução do problema, tal como de 
resto tem sido apontado pela literatura (Black et al., 2003).  
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CONCEÇÕES DOS ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO SOBRE A 
IMPORTÂNCIA DO TEMPO GEOLÓGICO PARA A APRENDIZAGEM DAS 
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Resumo 
A importância do conhecimento das Geociências para ajudar a fundamentar as decisões sobre a 
sustentabilidade global e a aprofundar a responsabilidade de cidadãos promotores do 
desenvolvimento sustentável tem sido destacada por diversos estudos e instituições 
internacionais. Também o conceito de tempo geológico, transversal a todo o pensamento, se 
reveste de grande potencial didático, quer para as Geociências, em que é estruturante, quer para 
outras ciências. No presente trabalho pretende-se discutir alguns dos resultados de um estudo, 
em que se optou por um plano multi-metodológico, orientado pelo paradigma socio-crítico, 
destinado a fundamentar um quadro teórico de referência e concetual, no âmbito da educação em 
geral e das Geociências em particular, visando o desenvolvimento dos alunos como cidadãos 
cientificamente cultos numa lógica de sustentabilidade. Através da aplicação de um questionário a 
uma amostra não probabilística intencional de 1604 alunos do ensino secundário das regiões 
Norte e Centro de Portugal (NUTS II), procurámos diagnosticar a importância atribuída ao tempo 
geológico para a aprendizagem das Geociências (a margem de erro é de 3,21%, com um nível de 
confiança de 99% para um universo de 369 979 alunos). Da Análise em Componentes Principais 
da informação recolhida emergem três fatores: o tempo geológico como preditor de 
acontecimentos naturais; o tempo geológico como facilitador da compreensão da História da 
Terra; a confusão entre tempo geológico e tempo meteorológico. Os resultados obtidos mostram 
que a compreensão do tempo geológico contribui para o desenvolvimento de cidadãos 
cientificamente cultos, capazes de promover o desenvolvimento sustentável. 

Palavras–Chave: Tempo geológico; Educação para o desenvolvimento sustentável; Literacia 
científica.  

Abstract 
The importance of knowledge of science to help inform decisions on global sustainability and to 
deepen the citizen’s responsibility of promoters of sustainable development has been highlighted 
by several studies and international institutions. Also the concept of geological time, across the 
entire thought, is of great educational potential for Geosciences and to other sciences. In this 
paper we intend to discuss some of the results of a study in which it was decided by a multi-
methodological plan, guided by socio-critical paradigm, designed to support a theoretical 
framework in education in general and Geosciences in particular for the development of students 
as scientifically educated citizens in a logic of sustainability. By applying a questionnaire to a non-
probabilistic intentional sample of 1604 students in the North and Centre of Portugal (NUTS II), we 
tried to diagnose the importance given by these students the geological time to the learning of 
Geosciences (the margin of error is 3.21%, with a 99% confidence level for a universe of 369,979 
students). Analysis of collected data on Principal Component rise to three factors: the geological 
time as a predictor of natural events; geological time as a facilitator of understanding of Earth's 
history; confusion between geological time and weather time. The results show that the 
understanding of geological time contributes to the development of scientifically educated citizens, 
able to promote sustainable development. 

Keywords: Geological time; education for sustainable development; science literacy. 
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INTRODUÇÃO 
O papel das Geociências tem vindo a ser sublinhado continuamente na sociedade 

atual devido às potencialidades que os conhecimentos disponibilizados apresentam para 
prevenir as consequências de fenómenos naturais como os terramotos, as erupções 
vulcânicas, as inundações ou os deslizamentos de terras. O uso responsável desse 
conhecimento e a sua partilha junto da população podem evitar que esses fenómenos 
tenham efeitos tão catastróficos. Por outro lado, como afirma Martins (2015), “as 
Geociências oferecem uma perspetiva temporal insubstituível. As rochas guardam a 
memória do passado da Terra, mas também a dos seres vivos que a povoaram” (p. 21). O 
conhecimento do passado da Terra ajuda a compreender o presente e a preparar o futuro. 

A necessidade de saber viver num estado permanente de crise aconselha a que se 
repense e reoriente a educação com vista à formação de cidadãos comprometidos com o 
desenvolvimento sustentável. Espera-se que os professores responsáveis pela educação 
científica promovam a compreensão e a consciência pública de sustentabilidade, o que 
exige um esforço de atualização permanente que pode passar por uma atividade reflexiva 
baseada na articulação entre a sua prática e a investigação. 

Este trabalho, centrado nas conceções dos alunos do ensino secundário sobre a 
importância do tempo geológico para a aprendizagem das Geociências, pretende discutir 
uma parte dos resultados de um estudo destinado a contribuir para a fundamentação de 
uma educação científica e educação pelas Geociências capaz de “formar cidadãos mais 
aptos a responsavelmente assumirem atitudes consentâneas com uma gestão 
sustentável das suas vidas, do planeta e dos seus recursos” (Henriques, 2008, p. 112). 

METODOLOGIA 
Este estudo baseia-se nos dados recolhidos através da aplicação do questionário 

intitulado “Uma abordagem ao tempo geológico: contributos para o desenvolvimento 
sustentável” (TEMGEODS) a uma amostra não probabilística intencional de 1604 alunos 
do ensino secundário das regiões Norte e Centro de Portugal (NUTS II), correspondendo 
a 74 turmas dos 10.º e 11.º anos de escolaridade. Considerando que, em 2010, o número 
de alunos matriculados no ensino secundário público era de 369979 (FFMS, 2014), a 
amostra apresenta uma margem de erro de 3,21%, com um nível de confiança de 99%.  

Neste estudo optou-se por uma abordagem de natureza multi-metodológica, 
orientada pelo paradigma socio-crítico, já utilizada noutros trabalhos (Coutinho, 2011). 

Neste trabalho discute-se a informação relativa ao diagnóstico da importância 
atribuída pelos alunos do ensino secundário ao tempo geológico para a aprendizagem 
das Geociências, obtida a partir das respostas a uma questão constituída por 13 itens. Em 
primeiro lugar é feita a análise descritiva das respostas a cada item, apresentando as 
percentagens e as frequências absolutas. Em seguida, são trabalhados os dados de 
forma mais integrada, através da Análise em Componentes Principais (ACP), explorando 
a relação entre as variáveis em estudo e identificando as relações existentes entre elas 
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(Bryant & Yarnold, 1995; Costello & Osborne, 2005; Tabachnick & Fidell, 2007). A medida 
de adequação da amostra à fatorização é de 0,846, correspondendo a um valor 
adequado. O Bartlett's Test of Sphericity é significativo (χ2(78) = 6292, p=0,000). 

PRINCIPAIS RESULTADOS 
A partir das respostas dos alunos, pretende-se conhecer o grau de concordância 

em relação a um conjunto de 13 afirmações sobre a importância atribuída ao tempo 
geológico para a compreensão de fenómenos e mecanismos geológicos (O tempo 
geológico: “permite compreender a tectónica de placas”; “permite contabilizar a 
precipitação de uma determinada região”; “permite compreender o desaparecimento dos 
dinossauros”; “permite compreender a evolução da vida na Terra”; “permite explicar a 
formação de montanhas”; “permite medir a variação da temperatura diária de uma 
determinada região”; “permite prever a erupção de um vulcão”; “permite explicar a 
formação do oceano Atlântico”; “permite explicar a diferença da biodiversidade existente 
na Austrália, relativamente a outros continentes”, “permite prever a ocorrência de um 
sismo”; “permite prever alguns dos acontecimentos futuros na Terra”; “permite prever a 
ocorrência de um tsunami”; “associado ao estudo das rochas, por exemplo, das 
sedimentares, pode ajudar a prevenir os efeitos futuros de um tsunami”). 

A ACP da informação recolhida faz emergir três fatores: o tempo geológico como 
preditor de acontecimentos naturais; o tempo geológico como facilitador da compreensão 
da História da Terra; e a confusão entre tempo geológico e tempo meteorológico. 

BREVE DISCUSSÃO 
A perspetiva do tempo geológico como preditor de acontecimentos naturais é a 

adotada de modo mais evidente pelos alunos que não frequentam a disciplina de Biologia 
e Geologia. Verifica-se, assim que, a intervenção no âmbito das Geociências pode 
contribuir para alterar as conceções dos alunos. A perspetiva do tempo geológico como 
facilitador da compreensão da História da Terra predomina nos alunos do sexo feminino 
que frequentam a disciplina de Biologia e Geologia e cujos pais têm qualificação 
académica mais elevada. No que se refere ao terceiro fator (confusão entre tempo 
geológico e tempo meteorológico), os rapazes obtêm uma média superior, deixando 
perceber uma maior ignorância face ao tema.  

Os resultados obtidos mostram que a compreensão do tempo geológico pode 
contribuir para o desenvolvimento de cidadãos cientificamente cultos, capazes de 
promover o desenvolvimento sustentável, o que pode ser potenciado por uma intervenção 
do professor de Biologia e Geologia fundamentada nos resultados da investigação sobre 
esta problemática. 
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REPRESENTAÇÕES DE PROFESSORES SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DA 
APRENDIZAGEM DAS CIÊNCIAS BASEADA NA RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS PARA A INTEGRAÇÃO DE CONHECIMENTOS 

Sofia Morgado; Laurinda Leite 
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Resumo 
O ensino orientado para a Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas permite aprender 
Ciências resolvendo problemas e, consequentemente, levar os alunos a desenvolver 
competências relevantes para, no futuro, lidarem com problemas da sua vida pessoal, profissional 
e social. Este estudo visou caraterizar as representações de professores sobre as vantagens e 
desvantagens de ensinar Ciências segundo esta metodologia, bem como sobre a sua possível 
contribuição para a promoção de aprendizagens integradoras. Participaram no estudo oito 
professores de Ciências e de Geografia que, depois de formados, implementaram ensino 
orientado para a Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas, segundo uma abordagem 
interdisciplinar. Após a implementação, os professores responderam, individualmente, a um 
questionário, tendo, depois, sido entrevistados cinco desses professores. A maioria dos 
professores consideraram que: apesar de o ensino orientado para a Aprendizagem Baseada na 
Resolução de Problemas ser mais moroso do que o ensino tradicional, tem a vantagem de 
envolver os alunos na aprendizagem; a sua conjugação com abordagens interdisciplinares 
contribuiu positivamente para a realização de aprendizagens integradoras, pelos alunos, 
nomeadamente no que concerne a conhecimentos que habitualmente pertencem a disciplinas 
diferentes, como é caso das Ciências Naturais, das Ciências Físico-Químicas e da Geografia.  

Palavras–Chave: Educação em Ciências, Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas, 
Aprendizagens Integradoras, Representações de Professores.  

Abstract  
Teaching for Problem-Based Learning enables students to learn science by solving problems and, 
consequently, it leads them to develop competences that are relevant for them to deal with 
personal, professional and social life issues. This study aimed at characterizing science teachers’ 
representations on the educational advantages and disadvantages of this methodology, as well as 
about its contribution to promote integrated learning. After being trained, eight Science and 
Geography teachers taught a few topics through Problem-Based Learning in an interdisciplinar 
way. Afterwards, teachers answered individually to a questionnaire and five of them were 
interviewed. The majority of the teachers stated that; even though teaching for Problem-Based 
Learning takes longer than traditional teaching, it has the advantage of engaging students into 
learning; using Problem-Based Learning in conjunction with interdisciplinary approaches gives a 
positive contribution to integrated learning, namely in what concerns knowledge that usually belong 
to different disciplines, as it is the case of Natural Sciences, Physical Sciences and Geography. 

Keywords: Science Education, Problem-Based Learning, Knowledge Integration, Teachers’ 
representations 

INTRODUÇÃO 

A Educação em Ciências deve visar a formação científica dos cidadãos (Martins, 
2011). Para tal, precisa promover a motivação do aluno para aprender Ciências e permitir-
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lhe compreender a importância destas no quotidiano pessoal, social e profissional dos 
cidadãos do século XXI (Bybee, 2010). No entanto, o sucesso da Educação em Ciências 
na consecução destes objetivos depende das metodologias utilizadas pelo professor e, 
acima de tudo, do envolvimento do aluno no processo de aprendizagem. Uma das 
metodologias que promove este envolvimento é o Ensino Orientado para a Aprendizagem 
Baseada na Resolução de Problemas (EOABRP). Este tipo de ensino exige uma grande 
mudança nos tradicionais processos de ensino e de aprendizagem, tanto no papel do 
professor, como no papel do aluno (Azer, 2008; Lambros, 2004; Leite & Esteves, 2012). 
No EOABRP, o professor deixa de agir como transmissor de conhecimentos, passando a 
funcionar como agente facilitador e orientador da aprendizagem (Azer, 2008; Lambros, 
2004; Leite & Esteves, 2012). Por seu turno, o aluno passa a ter uma participação ativa no 
processo de aprendizagem, pois ele deverá aprender conhecimentos novos resolvendo 
com um problema ou um conjunto de problemas (Lambros, 2004). Segundo Lambros 
(2004) e Barret & Moore (2011), os problemas usados para este fim devem ser 
motivadores, estar relacionados com o quotidiano dos alunos, ser pouco estruturados, e 
ser complexos e multidisciplinares. Consequentemente, devem exigir a utilização 
integrada de conhecimentos de diferentes áreas. Deste modo, aprender Ciências 
resolvendo problemas permite ao aluno desenvolver competências relevantes para, no 
futuro, lidar com problemas da sua vida pessoal, profissional e social (Azer, 2008; 
Lambros, 2004). Vários estudos têm demonstrado que, apesar das exigências do 
EOABRP, os professores gostam deste tipo de ensino pois consideram que aumenta a 
motivação dos alunos e lhes permite aprender a aprender (Pepper, 2008). Porém, estes 
mesmos professores consideram que este tipo de ensino é mais moroso do que o ensino 
tradicional, centrado no professor, e que é difícil avaliar as aprendizagens realizadas pelos 
alunos durante o EOABRP. Os professores estão habituados a lecionar a sua disciplina de 
forma independente, o que dificulta a integração de conhecimentos pelos alunos, pode 
replicar as repetições e/ou sobreposições existentes entre os programas das diversas 
disciplinas e, consequentemente, não maximiza a rentabilização do tempo. Assim, este 
estudo visou caraterizar as representações de professores sobre as vantagens e 
desvantagens de ensinar Ciências segundo o EOABRP, interdisciplinarmente, bem como 
sobre a sua possível contribuição para a promoção de aprendizagens integradoras. 

METODOLOGIA 
Neste estudo participaram oito professores de Ciências e de Geografia, sendo: dois 

de Ciências Físico-Químicas (CFQ), cinco de Ciências Naturais (CN) e um de Geografia 
(GEO). Depois de serem formados em EOABRP, lecionaram tópicos comuns a CFQ, CN 
e/ou GEO, do 3º ciclo do ensino básico, usando abordagens interdisciplinares que 
envolveram, em cada tópico, duas disciplinas (CN, CFQ e/ou GEO). Após a lecionação, 
os professores responderam, individualmente, a um questionário sobre as representações 
das suas práticas de EOABRP, nomeadamente no que concerne a vantagens e 
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desvantagens deste tipo de ensino e à sua contribuição para a promoção da integração 
de conhecimentos por parte dos alunos. Para clarificar algumas respostas dadas pelos 
professores nos questionários, foram realizadas entrevistas a cinco desses professores. 

PRINCIPAIS RESULTADOS 
Todos os professores afirmaram que o EOABRP tinha vantagens relativamente ao 

ensino tradicional, pois aquele tipo de ensino permite: envolver os alunos na 
aprendizagem (cinco), nomeadamente os que costumam ter pior desempenho (dois); 
promover a sua autonomia (quatro); adequar os temas a tratar aos interesses dos alunos 
(um). Todos os professores mencionaram que EOABRP tem desvantagens em relação ao 
ensino tradicional, dado que aquele tipo de ensino: é mais moroso (cinco); requer 
mudança de papéis (um); torna difícil o alcance de rigor científico (um) e/ou a avaliação 
das aprendizagens (um).  

Seis professores consideraram que os contextos problemáticos de partida, por 
terem sido construídos de forma integrada, levaram os alunos a tentar encontrar soluções 
para os problemas, sem quererem saber o que pertencia a cada uma das disciplinas, o 
que, segundo eles, promove a integração de conhecimentos de disciplinas de Ciências e 
de Geografia. Um dos outros professores considerou que os alunos apresentaram 
dificuldades em explicar, de forma integrada, alguns assuntos e o outro considerou que o 
facto de os problemas de partida serem apresentados qualitativamente levou os alunos a 
ignorarem expressões matemáticas e cálculos na sua resolução, apesar de terem 
conseguido estabelecer relações de dependência entre variáveis.  

Seis professores fizeram uma avaliação muito positiva ou positiva do contributo da 
lecionação interdisciplinar dos tópicos abordados, segundo o EOABRP, para as 
aprendizagens dos alunos, tendo considerado que: o EOABRP contribuiu muito para 
atenuar a separação que os alunos tendem a fazer, no ensino tradicional, entre os 
assuntos das diferentes disciplinas; o facto de estarem dois professores, de diferentes 
disciplinas, na sala de aula permitiu que os alunos se confrontassem com as diferentes 
perspetivas sobre tema em causa, fomentando a integração de conhecimentos. Um 
professor que considerou moderada a contribuição da lecionação interdisciplinar dos 
tópicos, segundo o EOABRP, afirmou que, apesar, de os alunos estarem habituados a 
fazer trabalhos interdisciplinares, nunca o tinham feito com as exigências que o EOABRP 
requer. O outro professor considerou que não tinha elementos para se pronunciar sobre 
este assunto.  

Quando os cinco professores entrevistados foram questionados sobre a 
contribuição de abordar um tema interdisciplinarmente para as aprendizagens dos alunos, 
mas sem utilizar o EOABRP, todos eles consideraram que a concretização de 
aprendizagens integradoras, pelos alunos, só aconteceu por ter sido utilizado o EOABRP, 
embora não tenham conseguido explicar por que é que isso aconteceu.  
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BREVE DISCUSSÃO 
Os resultados obtidos sugerem que a maioria dos professores consideraram que, 

apesar de o EOABRP ser mais moroso do que o ensino tradicional, permite envolver os 
alunos na aprendizagem, o que é concordante com os resultados de outros estudos, 
referidos na Introdução. Além disso, a maioria dos professores consideraram que os 
contextos problemáticos de partida e a abordagem interdisciplinar segundo o EOABRP 
promoveram a integração de conhecimentos entre assuntos de disciplinas de Ciências e/
ou de Geografia. Contudo, e apesar, de a maioria dos professores acreditar que o 
EOABRP permite promover aprendizagens mais integradoras do que outras 
metodologias, não conseguiram explicar completamente se este contributo se deveu, 
simplesmente, ao EOABRP ou à conjugação de abordagens interdisciplinares com 
EOABRP. Assim, os formadores de professores devem dar especial atenção aos 
contextos de partida a usar no EOABRP e às exigências deste, de forma a promoverem 
aprendizagens integradoras. No entanto, é de esperar que seja necessário os alunos 
possuírem alguma experiência neste tipo de ensino para que seja possível tirar o máximo 
partido dele. 

Nota: Trabalho desenvolvido no âmbito do projeto PTDC/CPE-CED/108197/2008. 
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Universidade Estadual de Feira de Santana, Campus Feira de Santana, Bahia, Brasil; 

Universidade de Brasília, Campus Planaltina, Brasil. 

Resumo 
Este trabalho tem por objetivo relatar o processo de construção e aplicação de uma Sequência 
Didática baseada na teoria educacional de John Dewey e na perspectiva da Aprendizagem 
baseada em Projetos, respeitados os Parâmetros Curriculares Nacionais do Brasil. A Sequência 
Didática foi elaborada como parte de uma dissertação de mestrado em ensino de ciências e 
aplicada em duas turmas de um Instituto Federal de ensino médio profissionalizante, na região 
nordeste do Brasil. Os procedimentos metodológicos levaram em conta categorias teóricas que 
contemplam iniciativa e atitude, reflexão e ação, sistematização, colaboração e cooperação, 
comunicação, experiência, e integração. As etapas da Sequência Didática na Aprendizagem 
baseada em Projetos integram essas categorias na apresentação e contextualização do Projeto, 
no levantamento dos conhecimentos e experiências dos alunos, na escolha dos subtemas e 
formação dos grupos de trabalho, nos procedimentos e técnicas necessárias ao desenvolvimento 
do projeto, na execução das pesquisas discentes e a orientação conceitual, e na produção e 
apresentação do relatório final. Os resultados se dividem em dois grandes grupos. Um deles 
compreende os experimentos realizados pelos alunos, exibidos e discutidos ao final do projeto. O 
outro corresponde à identificação das aprendizagens conceituais, atitudinais e procedimentais 
adquiridas pelos alunos. Foram montados experimentos para conversão de energia mecânica e 
energia química em energia elétrica. 

Palavras–Chave: Sequência Didática. Ensino de Física. Energia. Aprendizagem baseada em 
Projetos. 

Abstract 
This paper aims to describe the process of building and implementing a Teaching-learning 
Sequence based on the educational theory of John Dewey and in view of Project-based learning, 
subject to the National Curriculum Parameters in Brazil. The Teaching-learning Sequence was 
developed as part of a master's thesis in science teaching and applied in two groups of a Federal 
Institute of technical training in northeastern Brazil. The methodological procedures took into 
account theoretical categories that include initiative and attitude, reflection and action, 
organization, collaboration and cooperation, communication, experience, and integration. The 
steps of the Teaching-learning Sequence in Project-based Learning approach integrate these 
categories in presentation and context of the Project, the survey of the knowledge and experience 
of the students in the choice of sub-themes and formation of working groups, procedures and 
techniques needed to develop the project, in the performance of students research and conceptual 
orientation, and the production and submission of the final report. The results fall into two major 
groups. One comprises the experiments conducted by students, displayed and discussed at the 
end of the project. The other corresponds to the identification of conceptual, attitudinal and 
procedural learning acquired by the students. Experiments have been assembled to mechanical 
and chemical energy conversion into electrical energy. 

Keywords: Teaching-learning sequence. Physics education. Energy. Project-based Learning. 
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INTRODUÇÃO 

O termo Sequência Didática (SD) começa a ser utilizado no Brasil, especificamente 
nos documentos oficiais, a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) como 
"projetos" e "atividades sequenciadas" (Machado &  Cristovão, 2006). A SD pode ser 
conceituada como um conjunto de atividades que sejam progressivas, planificadas, 
guiadas por um tema, por um objetivo geral ou pela produção de um texto final. 

A Sequência Didática desenvolvida neste trabalho baseia-se na teoria educacional 
de John Dewey (1959; 1978) e na Aprendizagem baseada em Projetos (PBL, do inglês 
Project-based Learning), e foi aplicada em duas turmas do primeiro ano do ensino médio 
integrado (uma do curso de agricultura, com 23 alunos, e outra do curso de agroindústria, 
com 40 alunos), em um Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano (IF Baiano), como parte das atividades relacionadas a um projeto de dissertação 
de mestrado (Pereira, 2015). 

Segundo Moura (2007, p. 51), Dewey “substituiu o processo de aprendizagem pelo 
processo de pesquisa e idealizou a educação enquanto processo de reconstrução da 
experiência”. Mendes (2005) identifica os três pilares da obra pedagógica de Dewey: 

1. A educação deve estar intimamente entrelaçada com a vida; 
2. As competências se desenvolvem e se ampliam continuamente, a cada nova 

experiência; 
3. Deve-se reproduzir, assim como na sociedade, a capacidade de comunicação e 

cooperação para a resolução de problemas. 
Assim, tendo por referente a teoria de Dewey e a abordagem PBL, a aprendizagem 

deve estruturar-se pela contextualização, problematizando inquietações individuais e 
coletivas, pela aquisição, classificação e sistematização de informações visando a 
solução do problema  e a comunicação dos resultados alcançados, bem como a 
apropriação dos métodos e técnicas usados na resolução das situações-problema. 

METODOLOGIA 
A SD aqui proposta foi dividida em seis etapas, realizadas ao longo de doze 

encontros de duas horas de duração cada, durante um período de três meses. Os 
encontros foram realizados em um dos campi do IF Baiano, durante os horários 
reservados para as aulas do componente curricular Física. Para a coleta dos dados 
optou-se pela gravação em áudio de todos os encontros, que depois foram transcritas; 
além disso, cada uma das equipes participantes do projeto registrou suas atividades no 
caderno de pesquisa; também foram analisados os relatórios finais de pesquisa e as 
apresentações orais desses relatórios, feitas no encerramento do projeto. 

Embora as etapas desenvolvidas tenham sido definidas separadamente, não são 
necessariamente estanques, podendo ocorrer simultaneamente, a saber: 

1. Apresentação contextualizada do Projeto; 
2. Diagnóstico dos conhecimentos e experiências dos alunos; 
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3. Escolha dos subtemas e formação dos grupos de trabalho; 
4. Explanação da metodologia do trabalho; 
5. Execução das pesquisas e orientação teórico-metodológica; 
6. Produção e apresentação de relatório final. 
No Quadro 1 estão listadas as etapas definidas acima, explicitando suas relações 

com as atividades realizadas e as categorias ali implicadas. 
Quadro 1. Distribuição das atividades em cada um dos encontros

AULA ETAPA ATIVIDADES CATEGORIAS

1 Apresentação do 
Projeto.

Apresentação do tema central e da 
metodologia que será utilizada.

Não se aplica.

2
Levantamento 
dos conheci-
mentos e 
experiências.

Exposição de vídeo curto (10min.) sobre o 
tema “A Energia e Suas 
Transformações”, seguida de um 
debate.

Reflexão/ação, 
Sistematização

3

Escolha dos 
Subtemas e 
formação dos 
grupos de 
trabalho.

Escolha de subtemas com ênfase na 
curiosidade e questionamento dos 
alunos.

Reflexão/ação

4 e 5

Aspectos 
metodológicos 
para o desen-
volvimento do 
trabalho.

Agrupar por afinidade os subtemas 
propostos pelos alunos, para 
desenvolverem um projeto de 
pesquisa com o objetivo de 
responderem às dúvidas colocadas 
pelos mesmos.  

Preencher formulário do Projeto de 
Pesquisa. 

Discutir a respeito dos conceitos formais 
relacionados ao tema central.

Reflexão/ação, 
Sistematização, 
Colaboração, 
Cooperação, 
Comunicação

6, 7 e 8
Execução das 
pesquisas e 
orientação 
conceitual.

Pesquisar sobre seu subtema, 
Socializar as pesquisas feitas pelos 

integrantes da equipe 
Discutir o material levado pelos integrantes 

da equipe 
Orientação conceitual 
Elaborar atividades experimentais 
Construir maquetes 
Elaborar paródias

Iniciativa/atitude, 
Reflexão/ação, 
Sistematização, 
Colaboração, 
Cooperação, 
Comunicação, 
Experiência, 
Integração

9, 10, 11 
e 12

Produção e 
apresentação do 
Relatório Final.

Elaborar relatório de pesquisa 
Elaborar slides para apresentação 
Apresentar resultados obtidos

Iniciativa/
atitude,Reflexão/
ação, 
Sistematização, 
Colaboração, 
Cooperação, 
Comunicação, 
Experiência, 
Integração
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RESULTADOS  
Após a análise dos dados coletados, entendeu-se que a aplicação da metodologia 

proposta propiciou aos alunos a formação e/ou desenvolvimento de diversas habilidades 
e competências, tais como: a problematização da realidade; a reflexão sobre os 
problemas propostos e/ou encontrados; a pesquisa autônoma; a análise e interpretação 
de informações; o levantamento de hipóteses; a sistematização dos conhecimentos; a 
colaboração e cooperação entre os alunos; a comunicação do que fora pesquisado e/ou 
produzido; a mobilização do que fora apreendido em outras vivências para a resolução de 
novos problemas; a integração entre os saberes escolar e cotidiano. Todos esses 
aspectos estão ligados à Teoria Educacional de Dewey. 

DISCUSSÃO 
Após a coleta de dados, fez-se uma análise de conteúdo sobre os mesmos, 

verificando quais das categorias de competências presentes no Quadro 1, e definidas em 
Pereira (2015, p. 86), estavam presentes nos enunciados dos estudantes. Além disso, fez-
se também a verificação sobre o domínio dos conceitos formais a respeito dos conteúdos 
abordados, respaldada nos enunciados dos alunos e de suas produções textuais. 

Na Figura 1, mostra-se um minigerador eólico desenvolvido por uma das equipes 
do projeto. Trata-se da reutilização de materiais para produzir uma réplica que deve 
demonstrar a transformação de energia mecânica em energia elétrica. Esse subtema foi a 
base do tema transversal A energia e suas transformações porque há um parque eólico 
sendo implantado na região, com forte influência no cotidiano dos alunos. 

Figura 1. Minigerador eólico montado pelos alunos. 

!  
Na Figura 2, mostra-se a “pilha de limão” montada por uma das equipes sendo 

usada para acender diodos emissores de luz (LED, do inglês Light-emitting diode), 
demonstrando a conversão de energia química em energia elétrica. 
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Figura 2. LEDs acesos pela energia fornecida por uma pilha de limões. 

!  

Referindo-se às formas de energia em seu experimento, um dos alunos diz o 
seguinte: 

“Aqui, no experimento com os limões, há uma conversão de energia química em 
elétrica. A interação do cobre e do zinco com o limão gera um fluxo de elétrons 
ordenado, que vai fazer com que gere energia elétrica.” 

À guisa de conclusão, note-se como os saberes cotidianos e escolares estão 
bastante implicados no enunciado precedente: o discente fala da interação das placas 
metálicas (cobre e zinco) com o limão (cotidiano), e não com o ácido presente no mesmo; 
ainda assim utiliza-se dos termos conversão de energia, fluxo ordenado de elétrons, 
“geração” de energia elétrica, para explicar seu experimento, mostrando que pesquisou e 
compreendeu parcialmente os conceitos do conteúdo formal, e os processos físicos 
envolvidos em sua atividade experimental. 
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Resumo  
Este trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa realizada no Colégio Pedro II - Regional 
Centro, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. O projeto desenvolvido utiliza o freeware educativo 
Modellus como instrumento mediador do ensino para promover uma aprendizagem significativa 
dos conteúdos estudados nas disciplinas de física e matemática, utilizando os conceitos de óptica 
geométrica (incluindo espelhos plano e esférico) durante as aulas experimentais para a 
construção de novas referências epistemológicos de “aprender a aprender”. O Modellus tem 
interface intuitiva e de fácil utilização, permitindo que inúmeras condições experimentais de óptica 
geométrica possam ser facilmente simuladas, tornando as aulas mais rápidas e dinâmicas do que 
se fossem utilizados métodos tradicionais de ensino. As abordagens metodológicas utilizadas 
permitiram análises qualitativas e quantitativas, em um processo em que se utilizou escuta ativa 
para adaptar os conteúdos e ritmo das aulas ás necessidades dos alunos. Como resultado do 
projeto, percebemos um aumento da motivação do professor, que leciona no ensino médio, tendo 
ele encontrado no software uma forma mais dinâmica e eficiente para lecionar fenômenos físicos, 
com múltiplos experimentos gerados em ambiente virtual. Utilizando esta tecnologia, os alunos 
observaram fenômenos físicos que antes somente eram vistos em imagens de livros.  

Palavras–Chave: Modelagem computacional, Software educacional e Modellus. 

Abstract  
This paper presents the results of a research project conducted at the high school Pedro II - Center 
branch, in Rio de Janeiro (Brazil). The project used the educational freeware Modellus as a 
teaching instrument to achieve meaningful learning of the physics and mathematics contents 
studied in high school, using geometric optics concepts (including flat and spherical mirrors) during 
experimental classes for the construction of new epistemological references of "learn to learn". The 
Modellus has an intuitive and easy-to-use interface, allowing several geometric optics experiments 
to be easily simulated, making the classes more dynamic than if it was used traditional teaching 
methods. The methodological approaches used allowed qualitative and quantitative analysis, a 
process in which we used active listening to adapt the content and pace of lessons to the needs of 
students. As a result of the project, we noticed an increase in teacher motivation, who teaches in 
high school, and he found the software a more dynamic and efficient way to teach physical 
phenomena, with multiple experiments generated virtual environment. Using this technology, 
students observed physical phenomena that before were only seen in picture books. 

Keywords: Computational modeling, educational software and Modellus. 

INTRODUÇÃO  
O Brasil passa atualmente por um período de grandes reformas na área 

educacional, principalmente na área de ciências exatas. Sabendo que o êxito das 
estratégias que visam o restabelecimento de um alto padrão de qualidade requer 
investimento na qualificação do profissional da educação. A inclusão digital tornou-se 
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imprescindível no processo educacional, fazendo parte do aprendizado dos estudantes. 
Com a perspectiva de melhorar o desempenho do ensino de Física nas escolas, 
utilizamos um modelo computacional onde os assuntos abordados foram espelhos planos 
e esféricos, utilizando o freeware MODELLUS, o qual permite que os alunos e professores 
utilizem a matemática para criar ou explorar modelos de forma interativa, facilitando o 
entendimento dos conceitos empregados. Ele é usado para introduzir a modelagem 
computacional, para permitir uma criação fácil e intuitiva de modelos matemáticos usando 
apenas notação simples, por ter a possibilidade de criar animações com objetos 
interativos que têm propriedades matemáticas expressas no modelo, para permitir a 
exploração de múltiplas representações e para permitir a análise de dados experimentais 
em forma de imagens, animações, gráficos e tabelas. O principal foco do Modellus é a 
modelagem e o significado dos modelos, ou seja, trazer uma nova dinâmica para ensino. 
No contexto da Óptica Geométrica, este programa tem a especial vantagem que permite 
que com a aplicação de apenas alguns “cliques”, criar variadas situações de fenômenos 
físicos sem o auxílio de lápis e régua, o que levaria muito tempo. 

METODOLOGIA  
Iniciamos esse trabalho no decorrer do ano letivo de 2013, com um grupo de 

quatro alunos do ensino médio do Colégio Pedro II provenientes do projeto Jovens 
Talentos. O trabalho foi dividido em quatro etapas. As etapas possuem uma estrutura 
básica que consiste em uma orientação de estudos, um texto resumo com exercícios para 
assimilação e aprofundamento, laboratórios virtuais, simuladores e questionários 
avaliativos: Na primeira etapa do trabalho, ministramos aos alunos do projeto Faperj 
“Jovens Talentos” o princípio de funcionamento do software em geral (interface, os 
comandos básicos, funções que podem ser atribuídas, etc.). Na segunda etapa, tivemos 
encontros semanais que tinham como objetivo principal ensinar e exemplificar alguns 
conceitos básicos de física e matemática. Na terceira etapa, continuamos com encontros 
semanais e direcionamos os trabalhos para óptica geométrica. Explicamos um pouco 
sobre a teoria abordada afim de que começássemos as criações dos modelos 
computacionais. Na quarta etapa, cada aluno teve acesso a um computador que possuía 
o freeware MODELLUS instalado. A partir do conhecimento adquirido nas etapas 
anteriores e utilizando as equações provenientes da teoria da óptica geométrica, os 
alunos tiveram como responsabilidade tentar criar pelo menos uma modelagem (Figuras 
1, 2, 3 e 4) que abordasse o tema, de modo que ao final desta etapa cada aluno fizesse 
uma apresentação que foi avaliada por professores do instituto de física. 
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Figura 1. Modelagem de espelho plano feita por um aluno do projeto.

!  

Figura 2. Modelagem de um espelho côncavo feito pelos alunos do projeto. 

!  
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Figura 3. Modelagem de um espelho convexo feita pelos alunos do projeto. 

!  

Figura 4. Modelagem sobre os conceitos refração feita pelos alunos do projeto.

!  

PRINCIPAIS RESULTADOS  
No decorrer do projeto, ao final de cada etapa, aplicávamos um questionário aos 

elementos do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), a fim de avaliar a atitude dos 
alunos em relação aos objetos de aprendizagem. Utilizamos o questionário de escala de 
atitude do tipo Likert (Tabela 1) reunindo dados e opiniões. Em cada encontro que tivemos 
com o grupo, percebemos que o interesse do aluno aumentava, tanto no que diz respeito 
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ao uso do software quanto de aprender a disciplina. Registramos as opiniões de cada um 
sobre as vantagens e desvantagens do uso do software obtivemos algumas respostas:  

“Achei que o software em si tem algumas vantagens para que pudesse 
visualizar como os feixes de luz formam as imagens em diferentes tipos de 
espelhos.” [sic] 

“Consegui compreender o objetivo do projeto e entender como funciona a 
óptica geométrica que os livros explicam, no entanto, tive algumas dificuldades 
para usar o software.” [sic]  

“Tive dificuldades para me acostumar e entender como a luz se comporta, 
mas conforme o tempo ia passando fui compreendendo e criando minhas 
próprias modelagens computacionais e como cada modelagem necessita de um 
conhecimento um pouco mais aprofundado fui entendendo a disciplina em 
si.” [sic] 

Os professores que assistiram à apresentação afirmaram que cada aluno teve uma 
evolução considerável comparado em relação ao início do projeto. 

Tabela 1. Questionário utilizado no formato Likert 

DISCUSSÃO 
 O objetivo inicial deste trabalho foi alcançado já que o uso do software com base 

nos resultados coletados tem suma importância para o entendimento e compreensão dos 
conceitos de física e matemática na abordagem de óptica geométrica. Verificamos 
também que o uso de softwares nas escolas é para complementar o ensino, criando um 
laboratório virtual nas salas de aula, de forma que venha trazer um maior interesse dos 
alunos. Da mesma forma os professores também devem acompanhar a tecnologia (as 
TIC), como ferramenta, para melhorar a clareza e a compreensão no ensino. O Modellus 
se mostrou ser uma ferramenta muito útil para a simulação de experimentos de Óptica 

Extremamente Muito Moderado Pouco Nada

O software modellus é 
amigavel?

Quanto o modellus o 
estimulou no 
aprendizado?

O software foi aceito 
pelos seus colegas?

O software ajudou na 
compreensão do 
conteudo abordado?

As aulas se tornaram 
mais interessantes 
quando o modellus foi 
utilizado?
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Geométrica, visto que há poucos exemplos de modelagens nesta área. Os alunos se 
impressionam com o movimento das animações, se estimulam e tem a noção real do que 
ocorre quando aproximamos ou afastamos objetos em frente ao espelho. O Modellus 
pode ser utilizado como uma ferramenta poderosa para ensino de Óptica. 
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SERÃO OS ALUNOS DO PRIMEIRO CICLO CAPAZES DE 
COMPREENDER E PREVER A EVOLUÇÃO BIOLÓGICA? 

Xana Sá Pinto1,2; Alexandre Pinto3; Pedro Cardia1; Maria João Fonseca1; Joaquim 
Bernardino Lopes2,4 

1CIBIO - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos/ InBIO Laboratório 
Associado – Universidade do Porto; 2 CIDTFF  - Centro de Investigação Didática e Tecnologia na 
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Porto; 4 UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Resumo 
A evolução biológica é fundamental para compreender o mundo natural, permitindo aos alunos 
relacionar conhecimentos de diversas (sub)disciplinas e facilitando a sua mobilização aquando da 
resolução de novos problemas. Assim, embora este tema seja tradicionalmente leccionado apenas 
no ensino secundário, vários investigadores e instituições propõem a sua exploração ao longo de 
todo o percurso escolar dos alunos, transversalmente e com complexidade crescente. No entanto, 
escasseiam trabalhos que permitam compreender quais os conceitos da evolução que poderão 
ser explorados no primeiro ciclo do ensino básico e sobre recursos didáticos apropriados a este 
fim. Com este trabalho pretendemos: i) compreender se os alunos deste nível de ensino são 
capazes de compreender e aplicar o princípio da seleção natural; ii) avaliar o impacto de uma 
sequência de actividades ao nível da compreensão e capacidade de aplicação do princípio da 
seleção natural. Para tal, recorrendo a uma estratégia pré-/pós-teste com utilização grupo 
controlo, analisou-se a capacidade de alunos do terceiro e quarto anos (duas turmas alvo e duas 
controlo) preverem a frequência de tamanhos do bico numa população de aves insulares, antes e 
depois da implementação das referidas actividades. Os resultados obtidos sugerem que os alunos 
destes níveis de ensino são capazes de prever a alteração da frequência das características de 
uma população, justificando  as suas previsões com base na sobrevivência diferencial dos 
indivíduos e, mais raramente, na sua reprodução diferencial. Os resultados sugerem ainda que a 
realização de actividades didáticas que explorem a seleção natural pode contribuir para o 
desenvolvimento destas competências.  

Palavras–Chave: Educação para as ciências; evolução biológica; primeiro ciclo do ensino básico; 
seleção natural. 

Abstract 
Biological evolution is fundamental to understand the world around us, allowing students to 
interrelate knowledge from distinct sub-disciplines and facilitating its application to solve problems. 
Accordingly, although this content is traditionally only taught at high school, several researchers 
and institutions recommend that evolution should be explored in all school years since 
kindergarten, with increasing complexity and transversally across the curriculum. Despite this, few 
studies are available that allow to understand which aspects of evolution can be explored at 
elementary education and which didactic resources are appropriate for these school levels. With 
the present work we aim to: i) understand if elementary school students are able to understand and 
apply the principle of natural selection, ii) evaluate the impact of a sequence of activities in 
children’s understanding and ability to apply the principle of natural selection. For this purpose, 
based on a pre-/post-test design strategy with the use of outgroups, we assessed the ability of 3rd 
and 4th grade students from two target and two control classes to predict the frequency of beak 
sizes in an insular bird population before and after the implementation of these activities. The 
results suggest that students from these instructional levels are able to predict biological evolution, 
justifying their predictions based on the differential survival of individuals with distinct features and, 
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less frequently, based on their differential reproduction. Our results also suggest that didactic 
activities that explore the process of natural selection can contribute to the development of these 
abilities.  

Keywords: Science education; biological evolution; elementary education; natural selection. 

INTRODUÇÃO  
De acordo com o National Research Council (NRC, 2012)  os currículos deverão 

centrar-se num pequeno número de temas-chave relacionados com experiências dos 
alunos e/ou que sejam importantes para resolver problemas da sociedade. Tanto quanto 
possível, estes temas devem permitir interrelacionar conceitos de diversas disciplinas e 
compreender e investigar ideias complexas, sendo passíveis de exploração com 
complexidade crescente ao longo de todo o percurso académico dos alunos. Baseando-
se nestes critérios, o NRC (2012) identificou a evolução como um dos temas em torno dos 
quais se deverá organizar a aprendizagem em ciências ao longo da escolaridade 
obrigatória. Todas as espécies/ecossistemas resultam de processos evolutivos que 
moldaram e continuam a moldar as suas características e relações ecológicas. Assim, a 
evolução permite compreender o mundo biológico e articular conceitos de diversas sub-
disciplinas da biologia, integrando-os num quadro de conhecimentos mais vasto e 
facilitando a sua mobilização aquando da resolução de novos problemas (Jenkins, 2009). 
Por estes motivos, vários investigadores e organizações científicas e educativas propõem 
a exploração da evolução desde os primeiros anos de escolaridade obrigatória (NRC, 
2012, Nadelson et al., 2009, Wagler, 2010, Campos & Sá-Pinto, 2012). No entanto, 
escasseiam estudos sobre a capacidade das crianças destes níveis de ensino 
compreenderem e aplicarem princípios evolutivos, bem como sobre os impactos que a 
introdução da evolução nos currículos do primeiro ciclo poderá ter no desenvolvimento de 
competências dos alunos (Nadelson et al., 2009, Wagler, 2010, Campos & Sá-Pinto, 
2012). São igualmente raros os estudos sobre recursos didáticos adequados a este nível 
de ensino, bem como sobre dinâmicas de mediação em sala de aula e necessidades de 
formação docentes. Com o presente trabalho, pretendemos perceber se os alunos do 
primeiro ciclo conseguem aplicar princípios evolutivos para prever situações biológicas e 
avaliar o impacto de uma sequência de actividades no desenvolvimento da compreensão 
e aplicação do princípio da selecção natural.  

METODOLOGIA 
Três atividades, desenvolvidas para explorar evolução (Campos & Sá-Pinto, 2012) 

foram realizadas numa turma do terceiro ano e numa turma do quarto ano de uma Escola 
do Ensino Básico (designadas a partir de agora turmas alvo; tabela 1). Estas actividades 
abordam, por esta ordem: i) biodiversidade intra-específica; ii) transmissão das 
características hereditárias; e iii)  seleção natural. 
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Tabela 1. Percentagem de respostas que preenche cada um dos critérios avaliados por turma, no 
pré-teste e no pós-teste. Entre parênteses indica-se o número de alunos que responderam aos 

questionários 

Para avaliar a capacidade dos alunos aplicarem o princípio da seleção natural foi-
lhes apresentado um desafio (Figura 1): os alunos deveriam prever as características de 
uma população de aves ao fim de 100 anos, podendo para o efeito escrever as suas 
ideias e fazer desenhos para as expressar. 

Figura 1. Desafio lançado aos alunos 

!  

Turma Teste Mais apto mais 
frequente

Sobrevivência 
diferencial

Reprodução 
diferencial

3º ano 
alvo

Pré-teste (N=24) 33% 17% 0%

Pós-teste (N=24) 38% 29% 17%

3º ano 
controlo

Pré-teste (N=27) 26% 26% 7%

Pós-teste (N=22) 36% 23% 0%

4º ano 
controlo

Pré-teste (N=21) 24% 10% 0%

Pós-teste (N=22) 18% 18% 0%

4º ano 
alvo

Pré-teste (N=18) 67% 56% 28%

Pós-teste (N=16) 56% 56% 6%
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Este teste foi aplicado aos alunos das turmas alvo e de duas turmas controlo da 
mesma escola, uma de terceiro e uma de quarto ano (tabela 1), antes e depois da 
realização da actividade de exploração da seleção natural.  

As previsões e justificações dos alunos foram avaliadas de acordo com 3 critérios: 
i) aumento da frequência da característica mais apta; ii) justificação da previsão com 
sobrevivência diferencial dos indivíduos; e iii) justificação da previsão com reprodução 
diferencial dos indivíduos. A avaliação dos testes foi realizada independentemente por três 
investigadores - dois biólogos evolutivos e um docente de didática das ciências. Em caso 
de diferenças na avaliação dos critérios, a classificação final de cada um foi obtida por 
consenso após análise e discussão. 

Para testar a existência de diferenças significativas entre os resultados obtidos em 
cada turma, realizaram-se testes de permutações (1000 permutações por teste), 
comparando-se a diferença de percentagens de repostas obtidas entre turmas com a 
diferença esperada entre duas amostras retiradas ao acaso da mesma população. Como 
a comparação dos pré-testes revelou a existência de diferenças significativas entre as 
turmas alvo e controlo do 4º ano, optou-se por comparar não os resultados obtidos em 
cada critério pelos alunos, mas, para cada critério, o número de alunos cuja pontuação 
aumenta do pré para o pós-teste. 

RESULTADOS 
Na tabela 1 apresentam-se as percentagens de alunos cujas respostas preenchem 

cada um dos critérios acima mencionados nos pré- e pós-testes. 
Mesmo sem realizar qualquer actividade didática destinada a explorar a seleção 

natural, uma elevada percentagem de alunos foi capaz de prever o aumento da 
frequência da característica mais apta. Entre 10% e 56% dos alunos justificou esta 
previsão com a sobrevivência diferencial de indivíduos com características distintas. Uma 
menor percentagem de alunos justificou a sua previsão com a reprodução diferencial 
destes indivíduos. No pré-teste, a turma alvo do quarto ano apresentou uma diferença 
significativa em relação à turma controlo do quarto ano, relativamente a todos os items 
analisados (p<0.01). De facto, na turma alvo do quarto ano, no pré-teste, uma elevada 
percentagem de alunos previu e justificou correctamente a evolução da população de 
aves. Nesta turma, a realização das actividades não se traduziu numa melhoria do 
desempenho dos alunos, não se tendo observado  diferenças significativas entre esta 
turma e a turma controlo, relativamente ao número de alunos que melhorou o seu 
desempenho do pré para o pós-teste. Na turma alvo do terceiro ano, verificou-se uma 
melhoria do desempenho dos alunos, após a realização das actividades. Comparando 
com a turma controlo, um maior número de alunos melhorou o seu desempenho 
relativamente aos três critérios analisados sendo no entanto este aumento apenas 
significativo para o critério da sobrevivência diferencial (p=0.027). 
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DISCUSSÃO 
Apesar da necessidade de aumentar o número de turmas alvo e controlo, estes 

resultados sugerem que um número considerável de alunos é capaz de prever o aumento 
da frequência de características que tornam os indivíduos mais aptos no contexto 
biológico proposto. Embora a realização das actividades não se tenha traduzido numa 
melhoria do desempenho dos alunos da turma alvo do quarto ano, devemos salientar que 
uma elevada percentagem de alunos desta turma havia já sido capaz de prever e justificar 
o aumento da frequência da característica mais apta. Na turma do terceiro ano, a 
realização das actividades didáticas teve um impacto positivo, e no caso do critério da 
reprodução diferencial significativo, no desempenho dos alunos. Assim, verifica-se que os 
alunos destes níveis de ensino são capazes de prever o aumento de frequência de 
características que confiram aos indivíduos maior capacidade de sobrevivência num 
determinado meio, embora tendam a não referir a reprodução diferencial associada a esta 
sobrevivência diferencial. Os nossos resultados sugerem ainda que o desempenho dos 
alunos pode ser melhorado com a realização de actividades didáticas desenhadas para 
explorar a seleção natural.  
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A EVOLUÇÃO DA CULTURA CIENTIFICA DO INDIVÍDUO À 
COMUNIDADE 

José Manuel do Carmo 
Escola Superior de Educação e Comunicação, Universidade do Algarve 

Resumo 
À medida que a Ciência e a Tecnologia ganharam estatuto na sociedade, a educação em ciência 
foi-se afirmando como componente da cultura básica. Feiras da Ciência e da Técnica e Museus e 
Centros de Ciência desenvolveram-se com o objetivo de mostrar ao público as conquistas e os 
fundamentos da Ciência e Tecnologia, procurando ultrapassar as insuficiências da escola a este 
propósito e promover as novas tendências em educação. A comunicação reflete sobre a evolução 
do conceito de cultura científica ao longo do séc. XX, oscilando entre o domínio de uma perspetiva 
da ciência e um ênfase na perspetiva da sociedade. Todavia, este conceito evolui, de uma visão 
tecnicista de espalhar a cultura científica didaticamente bem preparada, na escola ou no centro de 
ciência, sobre um substrato, ignorante, mas ávido, para um modelo centrado nas necessidades 
concretas de formação das organizações que compõem a sociedade e requerendo o 
estabelecimento de parcerias múltiplas. Municípios e associações de desenvolvimento promovem 
dispositivos para integrar o conhecimento nas atividades locais visando promover o 
desenvolvimento. Programas de carácter supranacional promovem o envolvimento dos 
comunicadores em ciência no desenvolvimento de iniciativas locais, articulando os produtores de 
conhecimento com a totalidade das comunidades. Uma sociedade culta cientificamente possui 
dispositivos para circular a ciência, não só entre indivíduos, mas sobretudo, que as organizações 
que compõem o seu tecido integrem o melhor conhecimento a que a comunidade pode aceder.  

Palavras-chave: cultura científica; ciência e comunidade, divulgação científica, museus e centros 
de ciência, educação em ciência. 

Abstract 
As science and technology gained status in society, education in science got a place as a 
component of basic culture. Science and Technology Fairs and Museums and Science Centres 
grew to show to the public the conquests and the foundations of Science and Technology, aiming 
to overcome school inadequacy for this purpose and gave contribution to the promotion of new 
tendencies in education. This communication reflects on the evolution of the concept of scientific 
culture through the XX century, balancing between the domination of a science perspective and an 
emphasis in a society perspective. However, this concept is being reoriented, from the technical 
vision of spreading a didactically well prepared scientific culture over a substrate, ignorant, but 
avid, toward a model centred on the concrete training needs of the organizations that build the 
society demanding the development of multiple partnerships. Municipalities and development 
associations promote mechanisms to integrate knowledge into the local activities aiming to foster 
development. Supranational programs promote the engagement of science communicators in the 
development of local initiatives, articulating knowledge producers with the totality of the 
communities. A scientifically educated society has tools for science to circulate, not only among 
individuals, but, specially, among the organizations that compose its tissue, in a way that enables 
them to integrate the best knowledge that the community can get. 

Keywords: scientific culture; science and community, scientific divulgation, museums and science 
centres, science education. 
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DO CÉU À TERRA.  A CIÊNCIA TORNA-SE CULTURA 
Aprender ciências como parte da educação básica ocorreu de modo generalizado 

na segunda metade do século XIX, coincidente com o apogeu da Revolução Industrial. 
Todavia, desde o início a educação em ciência na escola foi considerada desadequada e 
esta visão crítica determinou o surgimento de alternativas como as grandes Exposições 
Industriais em que a par das maravilhas da ciência, também se divulgou a modernidade 
na educação. A educação científica pública passou a ser uma realidade. Os Museus de 
Ciência surgem destas exposições com o propósito de oferecer um conhecimento atual 
de ciência e tecnologia, mas também como centros de excelência para a Educação em 
Ciência.  

SÉCULO XX. A CULTURA CIENTÍFICA TORNA-SE UMA REALIDADE SOCIAL.  
Ao longo do séc. XX, o défice de cultura científica foi sendo considerado um 

problema social com repercussões no desenvolvimento socioeconómico dos países. As 
diferenças de entendimento quanto ao conteúdo da cultura científica radicam no 
posicionamento relativamente a três diferentes perspetivas: Ciência; Indivíduo; Sociedade 
(Carmo,2002). Diferentes preocupações deram origem a uma diversidade de formulações 
do conceito de cultura científica.  

Todas as conceções visam transmitir os conhecimentos fundamentais, embora, 
conforme as orientações políticas dominantes, o ênfase tenha oscilado, ora ditado pela 
perspetiva da Ciência, como o project 2061 (AAAS, 1989, 1993), ora pela da Sociedade, 
como com Hodson (2008). Em conformidade, essas conceções determinaram os 
dispositivos para esse propósito, desde logo e desde sempre, não acreditando na escola! 

Desde o século XVIII que as instituições científicas sentiram a necessidade de abrir 
as portas ao público: as Exposições Industriais dos finais do séc. XIX e os Museus de 
Ciência e Tecnologia, ao longo do séc. XX, deram a conhecer os avanços da ciência e da 
tecnologia; jornais, revistas de divulgação científica, televisão e cinema desempenham um 
papel importante na difusão do conhecimento científico. Sites disponibilizam informação 
científica de modo acessível. Outras instituições, como Indústrias e Centros de Saúde, 
contribuem para a cultura científica no seu entorno. Estes são exemplos de promoção da 
cultura científica segundo o modelo “da deficiência”.  

O programa The Public Understanding of Science (PUS, 1985), procurou uma 
resposta complexa e global para a promoção da “compreensão pública da ciência” 
implicando amplamente a sociedade, mas, o resultado de um grande número de estudos 
mostrou as “deficiências do modelo das deficiências” (Ziman, 1992) e a importância do 
contexto na compreensão da ciência e a necessidade de adoção de um modelo de 
“abordagem contextual” (Miller, 2001). 
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UM NOVO PARADIGMA. A CULTURA CIENTÍFICA COMO UM EMPREENDIMENTO 
COLETIVO PARTILHADO.  

Numa época de futuro incerto é difícil definir um programa para a cultura científica, 
antes exigindo considerar o que se necessita saber, para ser culto num contexto concreto 
numa perspetiva de cultura cientifica útil (Feinstein, 2011).  

A escola que responde aos retos da atualidade integra os contributos que a 
comunidade lhe oferece e responde às necessidades de formação que lhe coloca. 
Também as estruturas como os Centros de Ciência, têm de fornecer o que os seus 
visitantes necessitam saber, em articulação com outras entidades. A Educação em ciência 
tem que ser entendida como um caminho partilhado por diferentes agentes sociais; um 
dispositivo para o diálogo multidirecional entre pessoas que permita que todos os 
participantes aprendam (Bultitude, 2011). 

Ao apreciar a cultura científica, importa considerar, não apenas a perspetiva 
pessoal, mas, sobretudo, o grau em que as instituições da comunidade são 
cientificamente cultas, isto é, se integram o conhecimento no seu funcionamento. A 
“Sociedade do Conhecimento e da Informação” exige uma “cidade da ciência” que traga o 
conhecimento para o centro da vida coletiva. A ciência sai dos seus templos de labor e 
oratório – laboratório- e estende-se pela cidade, toda ela, a “ágora” do conhecimento. 
Alguns Municípios e associações desenvolvem dispositivos para a integração do 
conhecimento nas atividades locais como são os casos de Santa Maria da Feira, Oliveira 
do Hospital e Tábua ou da associação InLoco, no Algarve interior. O projeto PLACES é 
um exemplo da procura de envolvimento das instituições de divulgação científica na 
transferência da ciência para todo o tecido da comunidade, juntando decisão política com 
participação cidadã. A nível local, os membros Comunicadores de Ciência (Centros, 
Museus de Ciência, etc.) promovem o desenvolvimento e consolidação de Plataformas 
locais incluindo as Autoridades, a comunidade científica, os cidadãos e as suas 
organizações para abordar temas complexos e impactantes na comunidade, tendo em 
vista a produção de um Plano de Ação Local com uma visão estratégica e a 
experimentação de práticas concretas para incorporar ciência e tecnologia na vida dos 
cidadãos. Cerca de 70 plataformas em 27 países europeus envolvendo 290 organizações, 
desenvolvem projetos nos domínios do empreendorismo, ambiente, saúde, educação, 
urbanismo e inovação. Como exemplo, pode referir-se Sonderborg, na Dinamarca, que 
desenvolve um processo visando a definição de um perfil verde e sustentável, capaz de 
influir nas estratégias de desenvolvimento do Município, contribuindo ativamente para 
tornar esta área um local atrativo para viver, ou Haifa, em Israel, que implementa um 
programa para melhorar a qualidade de vida dos residentes, visando o aumento da 
atividade física e os hábitos alimentares e práticas saudáveis, reduzindo as disparidades 
entre grupos sociais e combatendo o aumento da obesidade (PLACES). A cultura 
científica é uma aventura coletiva na comunidade em que os comunicadores de ciência, 
re-investidos em animadores culturais no domínio da ciência e tecnologia, assumem o 
papel de mediadores na circulação do conhecimento até às atividades. 
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EDUCAÇÃO ALIMENTAR: UM ESTUDO SOBRE AS CONCEPÇÕES DE 
PROFESSORES DA PRÉ-ESCOLA 
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Resumo 
Este trabalho teve como objetivo pesquisar as concepções de professores da pré-escola em 
relação a Educação Alimentar trabalhada em sala de aula. Para a investigação foi aplicado um 
questionário a 16 professores da pré-escola atuantes em escolas públicas e privadas de Brasília, 
Distrito Federal, Brasil. Após a coleta dos dados foi feita uma análise qualitativa dos resultados. As 
análises das respostas indicam que os professores participantes reconhecem o seu papel e sua 
importância como educador alimentar na escola. Entretanto, eles têm pouca formação e também 
pouco conhecimento para abordagem da temática com as crianças. Tal fato acentua a extrema 
necessidade de um investimento grande na formação inicial e continuada de professores da 
educação infantil, visando a abordagem de temáticas gerais de Educação em Saúde e em 
especial as que envolvam a Educação Alimentar, buscando principalmente a implementação de 
ações estruturadas, que abordem de maneira ampla os diversos aspectos que compõem a 
Educação Alimentar, desde a pré-escola. 
  
Palavras–Chave: Educação Alimentar, Ensino de Ciências. 

Abstract  
This study aimed to investigate the concepts of pre-school teachers for Food Education worked in 
the classroom. To research a questionnaire was administered to 16 pre-school teachers working in 
public and private schools in Brasilia, Distrito Federal, Brazil. After collecting the data was made a 
qualitative analysis of the results. The analysis of the responses indicate that participating teachers 
recognize their role and their importance as a food educator in school. However, they have little 
training and too little knowledge for the thematic approach with children. This fact highlights the 
dire need of a major investment in initial and continuing training of early childhood education 
teachers, aiming to general thematic approach to health education and in particular those involving 
the Food Education, mainly seeking the implementation of structured actions, which address 
broadly the various aspects that make up the Food Education from pre-school. 

Keywords: Food Education, Science Education. 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, no Brasil, a Educação Alimentar é preconizada pelas políticas públicas 
em alimentação e nutrição, sendo considerada como um importante instrumento para 
promoção de hábitos alimentares saudáveis desde a infância (Ramos et al., 2013). 

Os hábitos alimentares são condicionados desde os primeiros anos de vida e a 
formação da preferência alimentar na infância é consequência de um processo de 
aprendizagem em que a criança observa o que o outro indivíduo faz e tenta imitá-lo. Esse 
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processo, ao se repetir no cotidiano dos grupos sociais, permite contribuir para a 
formação das preferências alimentares (Jomori et al., 2008).  

Na pré-escola, o indivíduo sai do convívio basicamente familiar e penetra no 
contexto escolar, onde experimentará outros alimentos e preparações influenciadas pelo 
grupo social e pelos estímulos presentes no sistema educacional (Ramos et al., 2013).e 
terá a oportunidade de promover alterações nos seus hábitos alimentares. 

A legislação atual que define o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 
Lei 11.947/2009, sinaliza que a prática de comer na escola deve também trabalhar a 
educação para o ato de se alimentar (Brasil, 2009). 

Especialistas em saúde escolar destacam o fato dos professores estarem em uma 
posição estratégica para desempenhar de tarefa de educador em saúde, devido ao seu 
contato diário e prolongado com os estudantes (Gonçalves et al., 2009) além disso, 
também ocupam uma posição privilegiada na construção de novos conceitos e atitudes 
que poderão acompanhar as crianças por toda vida.  

No entanto, alguns professores parecem desconhecer a importância do seu papel 
na orientação alimentar dos alunos, outros ainda não possuem uma preparação 
adequada para fazê-lo e para uma intervenção educativa nesta área (Marin et al., 2009). 
Para Precioso (2004), Zancul e Gomes (2011) apesar de a universidade dever dedicar-se 
a formar professores que possam assegurar a construção de escolas promotoras de 
saúde, os atuais cursos de licenciatura, de uma maneira geral, têm formado professores 
sem abordar temas de Educação em Saúde nos seus conteúdos curriculares. 

O objetivo do presente trabalho é identificar as concepções de professores da pré-
escola em relação à abordagem das questões alimentares trabalhadas em sala de aula. 

METODOLOGIA 
Participaram da pesquisa 16 professores de Educação Infantil, que ministram aula 

para crianças na faixa etária entre dois a seis anos. Esses professores foram 
selecionados aleatoriamente entre sete escolas de Brasília-DF e entorno, sendo seis 
escolas pertencentes à rede particular de ensino e apenas uma conveniada à Secretaria 
de Educação do Distrito Federal. É importante ressaltar que nas escolas em que a 
pesquisa foi realizada todos os alunos, realizavam ao menos duas refeições durante o 
período do dia em que lá permaneciam. 

Para a construção do questionário foram tomados como base questionários já 
aplicados em pesquisas da área de Educação em Saúde (Precioso, 2004; Leonello & L
´Abbate, 2006; Zancul & Gomes, 2011). Foi aplicado um questionário, contendo sete 
perguntas abertas e fechadas. O objetivo das perguntas era identificar o que os 
professores entendem por Educação Alimentar, onde se informam sobre o tema, qual a 
importância de se abordar este assunto na escola, e ainda, se eles acreditavam que 
Educação Alimentar é trabalhada na pré-escola e se os mesmos consideravam-se 
preparados para abordá-la com seus alunos. 
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Após a coleta dos dados foi feita uma análise qualitativa dos resultados, baseada 
em Lüdke e André (1986). Com base nas respostas, foram elaboradas categorias de 
análise a respeito das concepções dos professores acerca de sua atuação em Educação 
Alimentar. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Quando questionados sobre o que entendem por Educação Alimentar, os 

professores apresentaram respostas vagas. Metade deles acredita que é uma mudança 
no padrão alimentar, em que ocorre um processo de aprendizagem que promove a prática 
de hábitos alimentares saudáveis no indivíduo. Outro grupo de respostas refere-se à 
Educação Alimentar como sendo o ato de comer adequadamente.  

Explicitando, as concepções dos professores sobre as questões alimentares são 
simplistas em que consideram apenas o ato alimentar e os alimentos e devendo 
desenvolver a noção da boa alimentação nas crianças. 

As respostas são superficiais e desconsideraram, por exemplo, que as práticas de 
Educação Alimentar podem ser contextualizadas numa perspectiva mais abrangente de 
construção da cidadania, conforme aponta Cunha et. al, (2010), ultrapassando as 
abordagens que a consideram meramente como ações de caráter informativo sobre os 
alimentos. 

Foi perguntado aos professores se eles acreditam que a Educação Alimentar é 
abordada na pré-escola. Catorze participantes responderam que sim, principalmente de 
forma lúdica, por meio de atividades na própria sala de aula, além de jogos, brincadeiras, 
músicas, histórias, entre outras. 

Apenas 2 professores disseram que a Educação Alimentar está presente na pré-
escola por meio do cardápio, ou seja, na própria alimentação diária das crianças. De 
acordo com Bellinaso et al. (2012), o refeitório escolar nas instituições de educação 
infantil é um local de suma importância para a promoção de hábito saudáveis, visto que é 
durante a infância que hábito alimentar é formado. Entretanto, o refeitório não costuma 
ser considerado como espaço formativo. 

Quando questionados se sentem preparados para abordar questões de Educação 
Alimentar com seus alunos, todos os participantes afirmaram categoricamente que sim. 
Entretanto, Leonello e L’abbate (2006) observaram que apesar da maioria dos alunos de 
graduação em Pedagogia considerar a atuação do pedagogo importante e até 
indispensável para o desenvolvimento da Educação em Saúde no ambiente escolar, 
infelizmente, muitos ainda sequer a identificam no currículo. Nesse sentido, é necessária 
uma formação científica e pedagógica para abordar as temáticas relacionadas com saúde 
e qualidade de vida nas suas aulas (Precioso, 2004).  

Em relação ao local onde obtém informações a respeito de temas de Educação 
alimentar, os participantes citaram principalmente a Internet. E para os professores a 
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importância da abordagem em relação a estes temas reside na questão de promover 
hábitos alimentares saudáveis nas crianças.  

Existe uma extrema necessidade de um investimento grande na formação inicial e 
continuada de professores da educação infantil, visando a abordagem de temáticas gerais 
de Educação em Saúde e em especial as que envolvam a Educação Alimentar, buscando 
principalmente a implementação de ações estruturadas, que abordem de maneira ampla 
os diversos aspectos que compõem a Educação Alimentar, desde a pré-escola. 
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REFLEXÕES SOBRE PARCERIAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS A PARTIR 
DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DOCENTE DE UM PROFESSOR 
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Estado do Rio de Janeiro – DFAT/RJ e CEFET/RJ 

Resumo 
Este artigo, que é parte de uma pesquisa de doutorado, tem por objetivo discutir ações 
colaborativas que favorecem práticas educativas de ciências, em especial de física, baseadas em 
parcerias. Apresentamos, no referencial teórico, uma visão de ensino de física baseada em três 
dimensões que se inter-relacionam: a política, a pedagógica e a filosófica. Para dar conta deste 
estudo, nosso quadro teórico é composto por algumas obras de autores que nos ajudam a discutir 
o desenvolvimento do professor intelectual – Tardif, Gauthier, Freire, Giroux. Além disso, 
desenvolvemos um referencial teórico metodológico, baseado em uma perspectiva sociocultural, a 
partir dos constructos da teoria de Bakhtin. A proposta foi acompanhar um professor de Física que 
leciona em uma escola pública da rede estadual de educação do Rio de Janeiro e analisar em 
detalhes seu discurso e sua prática. A pesquisa é então um estudo de caso com coleta de dados a 
partir de entrevistas com o sujeito e acompanhamento de suas aulas e de seus e-mails. Ao final, 
apresentamos como principal resultado a ideia de que um docente que se coloca como líder 
incentivador e facilitador do processo de mudança entende que tal processo é de toda a escola, 
ou seja, percebe que para mudar é preciso que todos, professores, alunos, direção, caminhem 
juntos e faz esse movimento, buscando a transformação da escola onde trabalha e da realidade 
de seus alunos. 

Palavras–Chave: Parceria, Ensino de Ciências, Prática Docente, Ações Colaborativas. 

Abstract 
This article, part of a PhD research, aims to discuss collaborative actions that promote educational 
practices of science, especially physics, based on partnerships, and reflect on interference of these 
practices in the society in which we live. The theoretical framework presents a physics teaching 
vision based on three dimensions that are interrelated: the political, pedagogical and philosophical. 
To account for this study, our theoretical framework is composed of some works of authors that 
help us discuss the development of intellectual teacher - Tardif, Gauthier, Freire, Giroux. In 
addition, we developed a theoretical framework, based on a socio-cultural perspective, from the 
constructs of Bakhtin's theory. The idea is to accompany a professor of physics who teaches at a 
public state school education of Rio de Janeiro and analyze in detail their discourse and practice. 
The research then it is a case study with data collection from interviews with the subject and 
monitoring their classes and your emails. At the end, we present the main result of the idea that a 
teacher that arises as a leader supporter and facilitator of change process believes that this 
process is of the whole school, that is, to realize that change is necessary that all teachers, 
students, direction, walk together and make this movement, seeking the transformation of the 
school where he works and the reality of their students. 

Keywords: Partnership, Science Teaching, Teaching Practice, Collaborative Actions. 

INTRODUÇÃO 
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Na visão de Mészáros (2005), a educação tornou-se instrumento que fornece 
conhecimentos e mão de obra necessária à maquinaria produtiva do sistema capitalista, 
além de transmitir “um quadro de valores que legitima os interesses dominantes” (2005, p. 
15). Assim, ao invés de instrumento para emancipação, a educação é mecanismo que 
contribui para reprodução do sistema vigente. 

O Ensino de Ciências, na visão hegemônica, não foge a esse modelo ao qual 
corresponde uma prática “tradicional” de transmissão de conteúdo, com aulas verticais, 
puramente expositivas, exames e reprovações, espelhando uma visão de mundo de 
hierarquias naturais e imutáveis. Entendemos que uma formação disciplinar do professor, 
associada ao caráter seletivo, “tem marcado um enfoque dirigido sobretudo à transmissão 
de conhecimentos conceituais, em que a lógica das disciplinas científicas impôs-se sobre 
qualquer outro critério educacional e em que foi atribuído aos alunos um papel meramente 
reprodutivo” (Pozo e Gómez Crespo, 2009, p. 247). 

Sobre currículo hegemônico, percebe-se um ensino de física esvaziado, 
descontextualizado, descompromissado com a compreensão conceitual. Para Zanetic 
(2005), para mudar é preciso que o ensino de física privilegie conceituação teórica, 
experimentação, história da física, filosofia da ciência e sua ligação com a sociedade e 
com outras áreas da cultura. 

Para dar conta de uma pesquisa que valorize essa ligação com a sociedade e com 
a cultura, o estudo apresentado aqui foi desenvolvido a partir de uma perspectiva 
sociocultural. Essa perspectiva, na área de ensino de ciências, já contava com autores 
como Lemke (2005) que defende claramente um currículo de ciências voltado para 
questões sociais. Assim, assumir uma perspectiva sociocultural significa compreender a 
ciência e a pesquisa em ensino de ciências como atividades sociais humanas, realizadas 
a partir da realidade cultural, além de compreender o papel da interação social no 
processo de ensino e aprendizagem. 

Ainda sobre a perspectiva sociocultural, apresentamos o dialogismo de Bakhtin, 
conceito base do processo de construção do sujeito e do conhecimento: é a partir do 
dialogismo que se constitui o sujeito dentro da sociedade, sujeito que só existe na 
presença de elementos históricos, culturais, sociais (Bakhtin, 2011). O autor reúne sujeito, 
tempo e espaço através do princípio dialógico, revelando a constituição histórica, social e 
cultural do sujeito e da linguagem. 

Vamos analisar três dimensões: filosófica, política e pedagógica. Tais dimensões 
serão discutidas a partir de uma perspectiva contra-hegemônica: filosófica – crítica ao 
reducionismo mecanicista e compreensão dialética da relação do simples com o 
complexo para o conhecimento inter e transdisciplinar (Pombo, 1993); política – vínculo 
entre o reducionismo mecanicista e vida social baseada no individualismo; pedagógica – 
ensino baseado no dialogismo e em ações colaborativas que possibilitem diálogos, 
aproximando o conhecimento científico à realidade dos alunos e valorizando a ampliação 
do saber.  
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Esta pesquisa pretende discutir caminhos que favorecem reflexões acerca de 
práticas educativas baseadas em ações colaborativas e suas interferências na sociedade. 

METODOLOGIA 
Esta pesquisa é uma pesquisa qualitativa. A proposta foi acompanhar um professor 

de Física e analisar, a partir de seu discurso e de sua prática, como ele a desenvolve e 
como estabelece parcerias com o museu e a universidade. Dessa maneira, nossa 
pesquisa é um estudo de caso (Ludke e Andre, 2013) e os instrumentos para coleta de 
dados são entrevista e observação. Para análise dos dados, nos apoiaremos na Análise 
de Discurso Bakhtiniana. 

PRINCIPAIS RESULTADOS 
Como resultados, apresentamos um professor preocupado e engajado com sua 

prática e com a aprendizagem dos alunos, buscando, no que consideramos uma prática 
baseada no dialogismo, trazer o aluno para o centro do processo de ensino-
aprendizagem. Além disso, entende que a aprendizagem dos alunos depende de suas 
estratégias, baseadas em saberes inovadores do ponto de vista da pesquisa.  

Como exemplo, trazemos um episódio em que o sujeito convocou os professores 
do colégio onde trabalha para participação de uma reunião com vistas a discutir parcerias 
entre a escola, uma universidade e um museu de divulgação científica. Estiveram 
presentes 12 professores, a diretora, nosso sujeito, uma professora-pesquisadora da 
Universidade, um pesquisador do Museu e uma das autoras deste trabalho. A reunião 
contou com a explicação de projetos dos dois pesquisadores e com uma discussão de 
viabilidade desses projetos em parceria com a escola, pelos presentes. O discurso era de 
“ouvir” a escola e os alunos. Muitos professores concordaram com as propostas e fizeram 
críticas construtivas. Essa reunião foi uma iniciativa do sujeito que considera fundamental 
as parcerias para o desenvolvimento da escola.  

Entendemos assim que as parcerias são necessárias, pois elas representam a 
possibilidade de diálogos entre instituições ligadas à educação científica que possibilitam 
ações que aproximem o conhecimento científico à realidade dos alunos, que valorizem a 
ampliação do questionamento, do saber e da cultura, que garantam maior interação entre 
os atores envolvidos e, consequentemente, a aprendizagem. 

Como outro exemplo, observado na pesquisa de campo, apresentamos uma 
atividade promovida na escola por uma licencianda da Universidade e duas estagiárias do 
Museu: a oficina “Museu vai à escola – Quadrados Mágicos”. As estagiárias explicaram a 
atividade e os alunos ficaram muito animados com a novidade e com o desafio de tentar 
resolver o problema. 

Outro exemplo que revela uma postura de valorização do outro na construção da 
sua prática e de sua identidade docente, pode ser percebido no discurso do sujeito sobre 
a feira literária promovida na escola em que cada turma monta um trabalho: “a turma é o trabalho, 
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então a gente vê que eles discutem sobre o trabalho, tem o que quer fazer, mas aí tem o que não 
quer fazer, e a gente como professor tem como objetivo mediar isso, é fazer com que eles 
percebam que cada um pode dar a sua contribuição”. Percebemos no discurso do sujeito que 
ele se coloca como mediador que revela que cada aluno tem um papel fundamental e 
necessário na construção coletiva do conhecimento. Valoriza ainda esse papel de 
mediador em todas as atividades propostas não apenas da disciplina de sua 
responsabilidade. 

Estes exemplos nos levam a pensar na possibilidade de práticas que valorizem o 
saber e os alunos. O sujeito da pesquisa, ao mesmo tempo em que realiza atividades na 
escola, conversa com a Universidade e com outras instituições, valorizando o diálogo e a 
horizontalidade dos saberes.  

BREVE DISCUSSÃO 
Percebemos os caminhos trilhados pelo sujeito para se tornar um professor 

pesquisador e analisar a própria prática de forma crítica. Muitas atividades visando à 
parceria Museu-Escola-Universidade apareceram no seu discurso e puderam ser 
observadas durante a pesquisa de campo. Entendemos que as parcerias são 
necessárias, pois elas representam a possibilidade de diálogos entre instituições ligadas à 
educação científica, gerando ações que aproximam o conhecimento científico à realidade 
dos alunos e valorizando a ampliação do questionamento, do saber e da cultura. 
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CONTRAPONTOS AO MODELO DE GESTÃO INTEGRADA DA ESCOLA 
(GIDE) NO RIO DE JANEIRO 

Lilian Maria P de C Ramos; Liz Denize Carvalho Paiva; Júlio Cesar Roitberg  
UFRRJ/IM- Brasil; UFRRJ/IM- Brasil; SEEDUC/RJ- Brasil 

Resumo 
O modelo de gestão baseado no conceito de accountability ou transparência ganha força no Brasil 
a partir dos anos 90, quando começam a ser aplicados exames nacionais para avaliação da 
aprendizagem. Apesar das críticas, os exames foram incorporados ao sistema educacional. 
Seguindo nesta mesma linha de ação, alguns anos mais tarde, a SEEDUC do Estado do Rio de 
Janeiro adotou o modelo de Gestão Integrada da Escola (GIDE). Esta pesquisa discute o impacto 
das avaliações externas nesta rede pública de ensino, bem como a utilização dos critérios de 
elegibilidade e de bonificação por resultados conforme proposto pela GIDE. Adota como 
metodologia a Análise Crítica de Discurso, valendo-se das respostas espontâneas a questionários 
abertos e entrevistas semiestruturadas. Nesta comunicação são apresentados argumentos de 
profissionais da educação acerca das consequências deste modelo sobre seu trabalho obtidos por 
meio de questionários. Os resultados revelam que embora alguns atores sociais o aprovem, 
outros afirmam que ele acirra a competividade e afasta o caráter formativo da avaliação e da 
gestão emancipatória na construção do conhecimento. 

Palavras–Chave: Política educacional; avaliação de sistemas e programas; trabalho docente. 

Abstract 
The management model based on the concept of accountability and transparency is gaining 
traction in Brazil since the 90s, when they start to apply national examinations to assess learning. 
Following that same logic, on the state of Rio de Janeiro, the education authorities adopted the 
model of the School Integrated Management (GIDE) some years later. This research discusses the 
impact of external evaluations in this public school system, and the use of eligibility criteria and 
benefit for results. Adopts the methodology of Critical Discourse Analysis, taking advantage of the 
answers to open questionnaires and interviews. In this communication, education professionals 
answer questionnaires and present arguments about the consequences of this model on their 
work. The results show that although some social actors approve, others claim it exacerbates the 
competitiveness and pushes schools away from the formative evaluation and emancipatory 
management in the construction of knowledge. 

Keywords: Educational policy; assessment of systems and programs; teaching. 

INTRODUÇÃO 
A crise do capitalismo nos anos de 1990 resultou na adoção de novas formas de 

gestão pública como forma de habilitar os países a financiamentos internacionais. Alguns 
dos procedimentos foram acordados em encontros internacionais, como a Assembleia 
Geral da ONU anunciando a “Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 
– EDS, 2005-2014”, tendo como consequência a deflagração de um Plano Internacional 
de Implementação a partir de 2005. Neste é possível observar que a “função ideológica 
atribuída à educação e à sociedade civil foi ampliada” (Motta, 2012, p. 22) e o setor 
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assume um caráter economicista, possibilitando o surgimento de metodologias 
internacionais adaptadas aos sistemas locais. Diversas medidas foram adotadas nos 
países ocidentais, inclusive um conjunto de avaliações externas para os diferentes níveis 
dos sistemas educacionais. 

 Este trabalho analisa um desses modelos: a Gestão Integrada Da Escola – GIDE 
(Godoy & Muricy, 2009). Seu objetivo é melhorar significativamente os indicadores da 
atividade fim da escola, padronizando as ações exitosas (Chaves & Almeida, 2008), por 
meio de metas prefixadas, do acompanhamento sistemático das ações, da previsibilidade 
dos resultados e da correção de distorções. Baseia-se na centralização administrativa e 
num sistema de recompensas.  

Contudo, as influências destas práticas avaliativas pautadas na eficiência a serviço 
do neoliberalismo, não evitaram o surgimento de uma concepção de avaliação norteada 
pelos princípios da qualidade, denominada formativa. Nesta perspectiva, os valores 
permeiam a contextualização do objeto, sistema ou indivíduo, bem como as dimensões 
humanas, históricas, sociais, culturais, econômicas e políticas envolvidas no processo 
avaliativo. Alguns estudiosos compartilham desta concepção pois consideram que a 
economia é uma dimensão essencial da vida humana, mas não é a razão de ser da 
sociedade. Ao contrário, a sociedade é guiada pelo valor moral do bem comum, que a 
deve determinar (Sobrinho, 2013). 

O desafio de situar o Rio de Janeiro entre os melhores colocados no ranking do 
IDEB e habilitado ao recebimento de verbas levou a SEEDUC-RJ a adotar um sistema 
que permitisse a utilização de três exames: o ENEM, o SAERJ e a Prova Brasil. Nesse 
propósito, em 2011 foi instituído na rede um sistema baseado na meritocracia, 
acompanhado de uma política de bonificação das escolas – a GIDE. A cada gestor e 
professor exitoso coube o recebimento de gratificações extras. A otimização de turmas, a 
extinção de escolas e a revisão de contratos forneceu a reserva financeira para as 
bonificações. Este foi o lado negativo do modelo, pois as críticas apontam que para obter 
bons resultados em testes objetivos, sacrificou-se a qualidade do ensino e a equidade. 

Greves e paralisações foram deflagradas em protesto contra essas medidas, 
principalmente pelo SEPE – Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ. 
Houve punições e transferências forçadas de alunos e professores. Surgem 
manifestações contrárias a esta lógica meritocrática nas reuniões, assembléias e 
conversas nas escolas. As negociações assumem papel decisivo neste jogo de poder, 
pois as escolas "são tudo menos ideologicamente inocentes, tampouco são meras 
reprodutoras das relações e interesses sociais dominantes" (Giroux & McLaren, 2002, p. 
142). 

No atual momento da educação no estado, a marca dos interesses capitalistas se 
mostra evidenciada por meio dos mecanismos legais e das práticas educativas. E os 
resultados os favorece, tendo o estado saltado da 21.ª para a 4.ª colocação no ranking 
geral. Argumento difícil de ser contestado, embora a simples melhora na colocação não 
se traduza em excelência. Há denúncias de "mascaramento" da realidade através da 
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alteração dos maus resultados obtidos para favorecer os índices das escolas e obter 
vantagens. 

O MÉTODO 
A pesquisa objetiva compreender a forma como docentes e gestores vivenciam o 

impacto da adoção da GIDE. Num universo de 36 303 professores concursados, 
selecionamos a região da Baixada Fluminense e cerca de 50 profissionais para responder 
um questionário, contendo 10 questões abertas e fechadas. Para este estudo elegemos a 
questão 4: Para você o que é qualidade na educação? Explique. Nas respostas buscamos 
compreender as distintas forças ideológicas, culturais, sociais e políticas presentes na 
escola. 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, que tem como princípio a escuta 
dos diferentes segmentos envolvidos no trabalho escolar. A metodologia adotada é a 
Análise Crítica do Discurso (ACD), que analisa a forma como a linguagem contribui para a 
dominação de uma pessoa ou de grupos de pessoas sobre outros, por entender que as 
práticas discursivas são inseparáveis das estruturas socioeconômicas que as 
engendraram. Crê que a tomada de consciência da dominação constitui o primeiro passo 
em direção à emancipação, e que esta pode ser percebida por meio do discurso. 

OS RESULTADOS 
Nas respostas observamos uma indefinição acerca do significado do termo 

qualidade, pois a maioria a descreve de forma diferente. Destaca-se a quase unanimidade 
dos membros do SEPE em relacionar a qualidade adotada pela GIDE com a ordem 
neoliberal, na qual o quantitativismo se sobrepõe aos elementos contextuais, implicados 
aos valores culturais e sociais da comunidade escolar. Deste modo, a qualidade 
privilegiada pelo modelo emana controle e subserviência, porém incita o senso 
participativo para o alcance das metas.  

A maioria identifica qualidade com a formação de alunos bem instruídos e com 
senso crítico e analítico, que resulte não só no sucesso escolar, mas na continuidade 
deste educando no convívio em sociedade. No entanto, não atribuem a melhora dos 
índices à implantação da GIDE, pois denunciam manipulação de resultados e ausência de 
condições satisfatórias de trabalho. 

Como era de se esperar, as críticas mais contundentes ao modelo foram 
encontradas nos membros do SEPE. Estes apontam para a influência hegemônica da 
ideologia neoliberal sobre a gestão escolar. A política de premiação de escolas e 
professores distorce a realidade do processo educativo nas escolas, levando a 
comunidade acadêmica a perseguir determinados objetivos e a falsear resultados para 
obter vantagens. Os que não aderem são punidos pela não premiação e pela divulgação 
dos resultados exitosos, além de se tornarem alvo de críticas de seus pares devido à 
consequente marginalização de suas escolas.  
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Conclui-se que embora a maioria dos sujeitos da pesquisa reconheçam os 
benefícios que o modelo trouxe para o sistema educacional do estado do Rio de Janeiro, 
colocando-o numa posição vantajosa em relação aos demais estados, alguns sindicalistas 
o contestam pois ele acirra a competividade e afasta o caráter formativo da avaliação e da 
gestão emancipatória na construção do conhecimento. 
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PROFESSORES/AS: ACONTECIMENTOS, EXISTIR-EVENTOS, 

EXPERIÊNCIAS 
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Resumo 
Nesta pesquisa a formação continuada e o desenvolvimento profissional de professores/
as foram pensados a partir dos conceitos de acontecimento, existir-evento e experiência. 
Em virtude de ter participado do Programa Doutorado Sanduíche no Exterior – PDSE – na 
Universidade de Lisboa, em Portugal, a pesquisa apresentada neste trabalho considera 
ambas as realidades. O objetivo esteve pautado em compreender quais as condições e 
possibilidades de desenvolvimento da formação continuada e como este processo pode 
contribuir para o desenvolvimento profissional de professores/as. O movimento de 
pesquisa esteve pautado pela abordagem qualitativa. Os dados analisados neste estudo 
foram produzidos com base na pesquisa bibliográfica, na pesquisa empírica e na 
pesquisa documental. Os resultados obtidos a partir da análise deste conjunto de dados 
que foram produzidos com a pesquisa evidenciam a necessidade de desenvolvimento de 
um processo formativo que tenha por base o conceito de estética do cotidiano. 

Palavras-Chaves: Formação continuada de professores/as, existir-evento, acontecimento, 
experiência. 

Abstract 
In this study continuing education and professional development of teachers / as were 
thought from the event concepts, existing-event and experience. By virtue of having 
participated in the program Doctoral Sandwich abroad - PDSE - at the University of Lisbon 
in Portugal, the research presented in this paper considers both realities. The goal was 
guided to understand what conditions and development possibilities of continuing 
education and how this process can contribute to the professional development of 
teachers / as. The research movement was guided by qualitative approach. The data 
analyzed in this study were produced based on the literature, empirical research and desk 
research. The results obtained from the analysis of this dataset that were produced to the 
survey highlight the need for development of a training process that builds on the everyday 
aesthetic concept. 

Keywords: Continuing education of teachers, event-exist, event, experience. 
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INTRODUÇÃO  
Este estudo caminha na direção de pensar os processos de formação continuada 

de professores (as) a partir de uma compreensão menos prescritiva. Através de 
estratégias e/ou caminhos que transcendam a lógica da racionalidade instrumental. Mais 
aberta a possibilidade de que a formação continuada de professores(as) possa se 
configurar em um espaço-tempo que abarque as diferenças e potencialize os sujeitos 
professores/as a produzirem-se de modos criativos, artísticos, inventivos e singulares.  

A discussão proposta está pautada por três conceitos: existir-eventos, 
acontecimentos e experiências. Parto do conceito de existir-evento tratado por Bakhtin 
(2010). Para ele, “A unicidade do existir como evento que se executa realmente em toda a 
sua variedade individual, de cujo limite extremo se aproxima o ato na sua 
responsabilidade” [...]. “O momento do que é absolutamente novo, que nunca existiu 
antes e que não pode ser repetido” [...] (2010, p. 95). O espaço-tempo em que a prática 
pedagógica é desenvolvida pode partir do conceito de existir-evento (Bakhtin, 2010), 
passando, assim, a considerar o cotidiano como uma possibilidade importante de 
desenvolvimento profissional de professores/as.  

O conceito de acontecimento é desenvolvido especialmente por Deleuze (Deleuze 
& Guatari, 2011), mas também a partir da teorização feita por Foucault na obra O Governo 
de Si e dos Outros (2010), entendo ser possível problematizar outras maneiras de 
compreender o processo formativo, em especial a formação continuada de professores/
as, temática deste estudo. É necessário, porém, deixar-se afetar e se sensibilizar com o 
que acontece no momento mesmo em que acontece, seja na forma de eventos menos 
formais – eventos internos – ou mais formalizados – eventos externos. Em ambos os 
casos é importante considerar o desenvolvimento de um olhar crítico e sensível acerca do 
que acontece e de como estes acontecimentos afetam os/as docentes. A ideia é a de que 
os acontecimentos possam constituir-se em experiências formativas. Assim, os docentes, 
movidos por um interesse sensível, têm condições de aprender mais sobre sua prática 
pedagógica, sobre os seus alunos, sobre a sua vida e sobre sua própria condição de 
professor-sujeito.  

METODOLOGIA 
O movimento de pesquisa esteve pautado pela abordagem qualitativa. Os dados 

analisados neste estudo foram produzidos com base na pesquisa bibliográfica, na 
pesquisa empírica e na pesquisa documental. A pesquisa bibliográfica possibilitou a 
compreensão histórica e conceitual da temática em questão. A pesquisa documental, 
pautada pela análise das políticas públicas, ajudou a compreender como este processo 
formativo está amparado legalmente em ambos os países – Portugal e Brasil –; já os 
dados produzidos a partir da pesquisa empírica (entrevistas e questionários) foram 
relevantes no sentido de ter aberto espaço de diálogo direto com os/as docentes que 
participaram desta investigação, percebendo, assim, a partir do olhar do/a professor/a, as 
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concepções, as dificuldades e as potencialidades que permeiam o processo formativo em 
questão. 

PRINCIPAIS RESULTADOS 
A partir da análise que compõem esta pesquisa pode-se perceber que houve, nos 

últimos 30 anos, em ambos os países – Brasil e Portugal –, fortes investimentos 
financeiros para o desenvolvimento da formação continuada de professores/as. A 
abrangência destas formações também tem crescido bastante em ações variadas, porém 
ainda inquieta a constatação de que este aumento quantitativo carece de um equilíbrio em 
relação à qualidade da formação “ofertada” aos docentes. 

Em termos de oferta de formação continuada de professores, o distanciamento dos 
conteúdos desenvolvidos durante os processos formativos organizados em forma de 
palestras, seminários, conferências dos contextos em que a prática pedagógica acontece 
é uma questão relevante e recorrente entre as preocupações dos docentes que 
contribuíram com esta investigação. Assim, acaba promovendo bons momentos de 
reflexão sobre temas gerais da educação, porém tem deixado a desejar no que se refere 
às necessidades formativas específicas de cada área do conhecimento, dos níveis de 
ensino, dos currículos, da realidade de cada instituição, das problemáticas de sala de 
aula, enfim, do cotidiano, da vida que circula no entorno dos acontecimentos e 
experiências profissionais oportunizados pelo exercício da docência. 

BREVE DISCUSSÃO 
É possível afirmar que são muitas e de diversas ordens as tensões que constituem 

o cenário da formação continuada e do desenvolvimento profissional de professores/as. 
Tais tensões são situações que permeiam o dia a dia dos/as professores/as e fazem parte 
de um contexto social e cultural que constitui a docência, não estando localizadas apenas 
em uma área, em um plano ou em um determinado espaço-tempo, mas são interfaces 
cotidianas tensas que emergem do próprio ato de ensinar e de aprender. 

O processo de sistematização dos conhecimentos elaborados a partir dos eventos 
formativos é o que é possível de ser capturado em meio a estas compreensões do 
cotidiano e da vida que nele acontece; compreensões carregadas por sentidos pessoais e 
profissionais que as pessoas constroem no decorrer da vida e da carreira profissional. Por 
isso, ao finalizar as análises deste estudo, proponho pensar em uma estética do cotidiano. 
A estética do cotidiano subentende, além dos objetos ou atividades presentes na vida 
comum, considerados possuidores de valor estético por aquela cultura, também e 
principalmente a subjetividade dos sujeitos que a compõem e cuja estética se organiza a 
partir de múltiplas facetas do seu processo de vida e de transformação. 

É o que procurei demonstrar ao operar com os conceitos de acontecimento, existir-
evento e experiência. Pensar a formação continuada e o desenvolvimento profissional de 
professores/as a partir destes conceitos sugere um compromisso com outras 
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compreensões e movimentos formativos, estes alicerçados em uma relação ética e 
estética com o cotidiano, com a vida, com as relações, com a produção de conhecimentos 
que estruturam a carreira docente; sugere um compromisso consigo e com o outro; uma 
postura sensível aos acontecimentos que constituem o cotidiano e que podem ser 
formativos. A vida, a profissão, a formação é este constante ir e vir – devir –; melhoramos 
em alguns aspectos, mas sempre há uma sensação de incompletude; uma sensação de 
que poderíamos ser ainda melhores e isso é viver, isso é trabalhar, isso é estar aberto aos 
acontecimentos.  
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DA COR COMO CONTEÚDO DISCIPLINAR À DISCIPLINA COMO 
CULTURA  
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Educacionais 

Resumo  
Nesta comunicação pretendemos apresentar uma investigação onde procurámos ver de que 
modo a formulação teórica de física como uma cultura, realizada por Tseitlin e Galili é uma 
ferramenta com utilidade heurística para a organização e compreensão dos resultados do 
conhecimento dos estudantes, futuros professores do 1º e 2º ciclo do ensino básico, de artes 
visuais e de animação sócio-cultural sobre a cor. 
A investigação usa entrevistas clínicas a estudantes em formação inicial numa Escola Superior de 
Educação, e procura compreender como as conceções sobre a cor se organizam e dialogam com 
aquelas defendidas na história da ciência por vários filósofos naturais e cientistas. Procuramos, de 
igual modo, averiguar se há evolução significativa da compreensão da cor, que sabemos, pela 
literatura e por investigação já realizada, ser muito resistente à mudança, ao longo dos 3 anos da 
licenciatura.  
Através desta investigação exploratória, pretendemos argumentar em torno da necessidade da 
presença explícita da natureza da ciência na formação inicial dos estudantes numa Escola 
Superior de Educação de Lisboa e do uso de uma abordagem curricular onde os conhecimentos 
disciplinares sejam olhados no seu dialogismo. 

Palavras–Chave: Formação de professores, Didática das ciências, Cor, Cultura, Natureza da 
Ciência  

Abstract  
In this communication we intend to present an investigation in which we tried to see how the 
theoretical formulation of physics as a culture, as proposed by Tseitlin and Galili, is a tool with 
heuristic usefulness for the organization and understanding of the students' knowledge of colour 
related results. 
We have conducted clinical interviews with pre-service elementary teachers, arts students and 
socio-cultural animators, and have sought to understand how the conceptions of colour are 
organized and dialogue with those advocated in the history of science by some natural 
philosophers and scientists. 
We attempted equally to find out if there is a significant evolution in the understanding of colour, a 
concept which we know from literature and previous research, to be very resistant to change over 
the three years of the cycle of studies. 
Through this exploratory research, we intend to argue on the need of explicit presence of the 
nature of science in the initial training of educators and teachers of the 1st and 2nd cycles of 
elementary education as well other students in the institution, and the use of a curricular approach 
where disciplinary knowledge is regarded as dialogism 

Keywords: Teachers’ training, Didactics of science, Colour, Culture, Nature of science 

INTRODUÇÃO  
Várias abordagens à ciência (Solomon, 1998, 2002) tenderam a olhá-la como uma 

cultura, o que trouxe implicações curriculares (Aikenhead, 1996, 1998). No entanto, o 
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conteúdo disciplinar ficou sempre na margem destas abordagens. Num olhar diferente, 
encontramos os trabalhos de Galili e Tseitlin (Galili & Zinn, 2007; Galili, 2012a; Tseitlin & 
Galili, 2005, 2006). Nesta vertente, os trabalhos que relevam o dialogismo e a pluralidade 
são promotores de uma nova visão disciplinar.  

De acordo com Galili (2012b) e Tseitlin e Galili (2005, 2006), uma teoria em física 
poderá ser modelada como sendo constituída por: a) um núcleo, que incorpora os 
princípios fundamentais (a teoria paradigmática, as suas leis fundamentais e conceitos de 
natureza ontológica e epistémica); b) um corpo, que incorpora várias aplicações do núcleo 
(problemas resolvidos, fenómenos explicados, etc.); c) uma periferia, que inclui todos os 
tipos de oponentes ao núcleo (os seus rivais do passado, que se constituem como 
predecessores históricos, do presente, que se constituem como ideias alternativas em 
ciência e conceções alternativas dos alunos, e do futuro, que incluem as teorias que, 
resultantes do desenvolvimento da física, irão ultrapassar as que no presente constituem 
o núcleo.) 
 No entanto, como salienta Igal Galili (2012b), em geral, os curricula de física estão 
restritos ao núcleo e corpo: a periferia é deixada de fora. Ora “um aspeto importante da 
disciplina como cultura (discipline-culture) é uma adequada representação das relações 
entre as teorias que foram sendo substituídas no curso da história.” (p. 4).  

E mais à frente, o mesmo autor afirma que os curricula orientados segundo esta 
perspetiva de “dialogismo concetual”, introduzem este mesmo valor na educação em 
ciências “pela inclusão da polifonia de ideias e interpretações relevantes” – sem eliminar a 
avaliação do conhecimento em correto ou incorreto de acordo com a perspetiva 
atualmente aceite (Galili, 2012b, p. 11). 

Esta construção teórica, leva a que a introdução da História e Filosofia da Ciência 
no currículo de uma área disciplinar, não possa mais ser vista como um acréscimo de 
conteúdo que procura dar mais relevância à educação em ciências ‒ entre muitos outros 
objetivos que podem ser aduzidos ‒, mas como uma necessidade que releva da 
conceção disciplinar ciência como cultura.  

METODOLOGIA 
Desenvolvemos uma investigação usando entrevistas sobre exemplos (Posner & 

Gertzog, 1982). Frente a uma montagem experimental que provocava sombras coloridas, 
dois alunos de cada vez, responderam a um questionário, previamente elaborado e 
validado. Os alunos foram selecionados aleatoriamente, dois de cada uma das 23 turmas 
que constituem as licenciaturas. 

Os resultados foram depois transcritos e analisados através de análise de 
conteúdo. As categorias emergiram dos dados mas também foram informadas pela 
literatura.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados preliminares indicam uma conceção predominantemente aristotélica 

da cor (a cor é uma propriedade dos materiais.) No entanto, outras conceções emergiram 
que remetem para uma visão da cor do ponto de vista epistémico dos artistas (são 
referidas gradações de cinzento e cores claras e escuras.) Ou ainda a atribuição à cor de 
propriedades que pertencem à luz, como a reflexão, que podemos atribuir a uma visão 
mecanicista (Descartes) do mundo. A atribuição à luz de um papel de facilitador, mas 
passivo, da perceção da cor, também é outra categoria importante que aponta para uma 
conceção pré-newtoniana, mas que podemos reencontrar em Goethe. Por fim, explicar a 
cor segundo processos fisiológicos, também presente nas conceções reveladas, indica 
que na periferia da teoria física explicativa da cor, devemos encontrar toda a tradição 
fisiológica. 
O quadro concetual de Tseitlin e Galili mostra assim a sua capacidade heurística, com a 
qual procuraremos discutir implicações curriculares.  
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INTERFACES ENTRE A BIOLOGIA E AS GEOCIÊNCIAS: SABERES 
DOCENTES DE UMA PROFESSORA EM FORMAÇÃO CONTINUADA 

Gabriela Finco-Maidame; Henrique César da Silva 
Universidade Estadual de Campinas/UNICAMP, São Paulo, Brasil; Universidade Federal 

de Santa Catarina/UFSC, Santa Catarina, Brasil 

Resumo 
Ao se considerar os saberes docentes de uma professora em formação continuada, 
procurou-se compreender relações interdisciplinares entre duas áreas. Foi objetivo 
principal analisar as interações entre a Biologia e as Geociências em aulas elaboradas e 
desenvolvidas por uma professora de Biologia, em processo de formação continuada 
dentro de um contexto específico, o de um projeto de pesquisa colaborativo. Atentou-se 
para como a professora construiu as relações Geociências/Biologia, em seu trabalho, 
considerando as características epistemológicas das Geociências para se ressignificar o 
ambiente e suas relações antrópicas. Os procedimentos metodológicos consistiram, 
primeiramente, em acompanhar o planejamento e produção de uma unidade didática 
piloto. Em seguida, acompanhou-se, observou-se e registrou-se o desenvolvimento desta 
unidade didática, em sala de aula, pela professora de Biologia. Foi realizado ainda um 
questionário investigativo com esta professora participante, objetivando informações 
sobre a sua história de formação profissional e a produção e desenvolvimento da unidade 
didática, sob seu ponto de vista. Os dados apontaram para a relação dos saberes 
docentes com o processo de formação dessa profissional e dentro deste contexto foi 
possível compreender como a professora os mobilizou para suas próprias adaptações 
sobre as aulas elaboradas. A pesquisa deu pistas de que aulas de Biologia mais 
abrangentes são possíveis, principalmente, nas interfaces do tema Tempo Geológico, que 
permitiu uma aproximação dos limites entre essa ciência (Biologia) e as Geociências. E a 
professora, na sua trajetória formativa, principalmente na formação continuada, adquiriu 
saberes disciplinares e experienciais, incorporados ao seu trabalho. 

Palavras–Chave: Formação continuada, saber docente, interdisciplinaridade, ensino de 
Biologia, Geociências. 

Abstract 
By considering teacher’s knowledge of a teacher in continuing education, we sought to 
understand interdisciplinary relations between two areas. Main objective was to analyze 
the interactions between Biology and the Geosciences in school classes prepared and 
developed by teacher’s Biology, in the process of continuing education within a 
collaborative research project specific context. Attempted in how the teacher built 
Geosciences/Biology relations, in his work, considerer the epistemological characteristics 
of Geosciences to resign the environment and their human relations. The methodological 
procedures consisted, first, to accompany the planning and production of a didactic unit 
pilot.Then we accompanied, observed and recorded the development of this didactic unit 
in the classroom by the biology teacher. Still, an investigative questionnaire was held with 
this teacher participant, targeting informations about its history of vocational training and 
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the development and production of didactic unit, under his point of view. The data pointed 
to the relationship of teacher’s knowledge through the process of formation of this 
professional and within this context, it was possible to understand how the teacher the 
mobilized for their own adaptations about the lessons elaborated. The survey hinted that 
more comprehensive Biology classes are possible, mainly, in geological time theme 
interfaces, which allowed an approximation of the boundaries between this science 
(Biology) and the Geosciences. And the teacher, in his formative trajectory, especially in 
continuing education, acquired disciplinary and experiential knowledge that was 
incorporated into his work. 

Keywords: Continuing education, teacher’s knowledge, interdisciplinarity, Biology 
education, Geosciences. 

INTRODUÇÃO 
Entendemos que a escola pode contribuir para uma formação básica do educando 

voltada para o desenvolvimento da consciência de seu ambiente. 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, 1996) estabelece 

como uma de suas metas a educação para o exercício da cidadania. Segundo os 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Ministério da Educação, 2002), 
o tema Geociências é tido como importante e útil à vida cidadã, no que se refere à 
compreensão não somente dos fenômenos naturais e suas conseqüências, como também 
das ações humanas, em relação ao planeta. E que deve ser tratado de forma 
interdisciplinar, pela sua própria natureza epistemológica, modo como aborda seu objeto, 
sem perder de vista sua complexidade. 

Este trabalho apresenta pistas de que há relações entre as Geociências e a 
Biologia que viabilizam esse olhar mais amplo da realidade numa perspectiva ambiental 
planetária. Os resultados desta investigação apontam para a dinâmica de como ocorreu a 
mescla dessas duas áreas, protagonizada por uma professora de Biologia em um 
contexto de formação continuada. 

Primeiramente entendamos um pouco do contexto desse trabalho, que envolve as 
Geociências, um projeto em rede, o desenvolvimento de uma Unidade Didática (UD) e o 
referencial das análises. 

Geociências ou Ciências da Terra  
Aproximamo-nos de uma compreensão das Geociências, expondo sua 

especificidades, com base nas ideias de alguns pesquisadores e epistemólogos, de modo 
a subsidiar as análises e discussões. 

Geociências, ou Ciências da Terra é um termo bastante abrangente, que se aplica 
às ciências relacionadas ao objeto de estudo “planeta Terra”. Nela, a Terra é considerada 
um sistema complexo, dinâmico, que envolve interconexões entre suas esferas, e evolui 
no tempo devido a interações de fenômenos. Essa abordagem confere aos cientistas 
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informações para se explicar o comportamento passado, o presente, e o provável 
comportamento futuro do planeta. 

Partimos dessa compreensão das Geociências e da formação continuada de uma 
professora, para verificarmos quando e como houve uma perspectiva dessa natureza nas 
aulas por ela desenvolvidas. 

O projeto em rede e o desenvolvimento da UD  
Toda dinâmica aconteceu dentro de um projeto em rede, envolvendo núcleos de 

pós-graduação de três universidades públicas do país. E este foi o palco da produção de 
uma Unidade Didática, da coleta dos dados analisados e da formação continuada de 
professores. 

O núcleo onde esse trabalho se desenvolveu executava reuniões periódicas de 
estudos para a produção da UD interdisciplinar, com enfoque geocientífico sobre a 
temática das “Mudanças Climáticas”. 

A UD foi pensada sob alguns eixos estruturais (complexidade do clima, suas 
variações em diferentes escalas de tempo e espaço, e, o papel do homem neste contexto) 
e os dados utilizados neste trabalho foram coletados a partir de estudos, preparo e 
planejamento conjunto dessas aulas, que sofreram adequações pertinentes por conta, 
entre outros fatores, da formação acadêmica e saberes da professora que as 
desenvolveu. 

O referencial das discussões 
Quais são os saberes que os professores utilizam no seu ofício? Como são 

adquiridos/se desenvolvem? 
Essas perguntas são respondidas na obra Saberes docentes e formação 

profissional (Tardif, 2004), que diz respeito aos saberes que alicerçam o trabalho e a 
formação dos professores do ensino Básico. 

Partindo da ideia de um saber “plural”, Tardif descreve quatro diferentes saberes 
perceptíveis na prática docente:  

• de Formação Profissional, que consistem nos transmitidos pelas faculdades, 
durante a formação do professor; 

• Disciplinares, que são os incorporados pelos professores (formação inicial/
continuada), definidos e selecionados pelas instituições de ensino; 

• Curriculares, que são aqueles apossados pelos professores ao longo da sua 
carreira, dentro da instituição escolar, e; 

• Experienciais, desenvolvidos por eles, no exercício da sua profissão. 
Baseado nessas categorias, trechos das aulas de uma professora de Biologia 

foram interpretados e discutidos, como exemplificado adiante. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Inicialmente, participamos da formação continuada da professora, no projeto em 

rede. Acompanhamos o desenvolver das aulas da UD, suas adequações e, finalmente, 
selecionamos trechos das aulas acompanhadas, de onde surgiram as análises, 
discussões e conclusões abaixo. 

Acompanhamento, registro e observações das aulas da UD 
Os registros das aulas ocorreram via cadernos de campo e filmagens. Destacamos 

as adequações e reestruturações que elas sofreram, em relação às preparadas 
coletivamente, e percebemos que essas aconteceram de acordo com o andamento e 
necessidades que se ressaltavam, como na linha do Tempo Geológico, na qual a 
professora acrescentou a informação do evento das grandes extinções/surgimento de 
animais relacionados às mudanças climáticas/ambientais. 

Outros fatores que supomos ter permitido tais adequações, foram a formação 
profissional dessa professora e sua “bagagem” acadêmica. 

PRINCIPAIS RESULTADOS 
A professora de Biologia, de acordo com as necessidades do desenvolvimento das 

aulas, e seus saberes docentes, realizou acréscimos, mudanças e inclusões às aulas 
planejadas coletivamente, e esses passos foram analisados e discutidos. Selecionamos 
um exemplo de análise para o entendimento do seu processo e das interconexões 
Biologia/Geociências. 

Seleção de trechos das aulas da UD, análises e discussões 
Os trechos foram selecionados considerando-se o enfoque geocientífico dado às 

aulas, pela professora de Biologia, e seus saberes docentes (Tardif, 2004). Em um deles, 
percebemos relações ao pensamento geológico (Potapova, 1968), quando a professora 
citou os efeitos (grandes extinções) para relacioná-los com as causas (no caso, 
mudanças do clima) que envolve, diretamente, a interconexão das esferas terrestres. 
Esse modo sistêmico de pensar é típico das Ciências da Terra. 

Percebemos que, saberes curriculares também foram mobilizados, e segundo 
relato da professora, foram incorporados durante a sua formação continuada. 

Ao dizer (aula sobre os processos da extinção de seres vivos) que “os registros 
mostram”, novamente se apoiou nos vestígios e fatos para justificar os prováveis 
processos e fenômenos do passado, e essa noção do modo de pensar das Geociências, 
foi desenvolvida durante as discussões de textos temáticos, nas reuniões do projeto em 
rede. Aqui ficou caracterizada a mobilização de saberes disciplinares e experienciais. 

A professora, ao falar em milhões de anos, situou fenômenos biológicos, no caso 
as grandes extinções, no seu tempo (procedimento comum nas Geociências). Captamos, 
neste exemplo, a importância do tema “Tempo Geológico” como meio de conexão entre 
essas duas ciências. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Entre as considerações específicas deste trabalho e as vinculadas à participação 

no projeto, observamos influências da formação continuada da professora no preparo e 
desenvolvimento da UD. A professora, na sua trajetória formativa, mobilizou saberes e os 
adequou às suas necessidades de trabalho. Os saberes de formação e disciplinares não 
foram anulados na sua trajetória, e sim permaneceram em constante construção. 

A execução da UD permitiu um rearranjo de tópicos curriculares biológicos, 
possibilitando outras interações desses assuntos. E o enfoque geocientífico teve um papel 
importante na construção dessa visão. 

Entendemos que a professora compreendeu que o saber curricular pode 
apresentar diferentes versões, e esse trabalho nos trouxe apontamentos no sentido de 
acreditarmos na viabilidade do desenvolvimento de aulas mais contextualizadas.  

E a temática mudanças climáticas, com a perspectiva adotada na UD, permitiu a 
entrada das Geociências na escola básica brasileira, e a interação dessas duas ciências, 
em seus sutis limites. 
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Resumo 
O Programa de Formação de Professores - Parfor surge a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - Brasil, de 1996, que determinou que todos os professores da educação 
básica deveriam ter formação em Licenciatura para lecionar no ensino básico. Na Universidade 
Federal da Bahia, o currículo do Parfor de química se baseia em referenciais que buscam uma 
perspectiva histórico-crítica para entender a sociedade em toda sua complexidade na busca da 
emancipação humana. As tecnologias digitais já estão presentes na nossa sociedade se tornando 
um fenômeno sócio-cultural. Desta forma, se torna necessário que os currículos estejam 
adequados para tratar dessas tecnologias da informação e comunicação de modo a não torna-las 
meras ferramentas, mas sim pensar nas mesmas como algo amplo que afeta toda a estrutura 
social. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é discutir a inserção das tecnologias no currículo 
do Parfor na sua máxima complexidade. Para tal, dois componentes curriculares foram inseridos 
com a perspectiva de transversalidade a partir do referencial do materialismo histórico dialético. 
Com isso, acreditamos que o currículo do Parfor contribuiu para se pensar e utilizar as novas 
tecnologias para além do fetichismo tecnológico. 

Palavras-chave: Tecnologias digitais, TICs, formação de professores, currículo de Química. 

Abstract 
The teacher training program - Parfor arises from the Law of guidelines and national bases of 
national education – Brazil, 1996, which determined that all teachers of basic education should be 
training in degree to teach in basic education. In Federal University of Bahia, the chemistry Parfor 
is based on a referential seeking a dialectical historical perspective bringing a critical view to 
understand the society in all its complexity in the quest for human emancipation. Digital 
technologies are already present in our society, including education, becoming then a socio-
cultural phenomenon. Thus, it is necessary that curricula are appropriate to address these 
Information and Communication Technology so as not to make them mere tools, but think of them 
as something large that affects the entire social structure, and that is that the course Parfor 
chemistry tries to overcome this challenge. Thus, the aim of this paper is to discuss the integration 
of technology into the teacher training curriculum, thinking about all these questions. To this end, 
were inserted two curricular components that have a perspective to tackle the entire curriculum 
that was thought on historical dialectic materialism. Thus, we believe the Parfor curriculum 
contributed to think beyond technological fetishism. 

Keywords: Digital technologies, ICT, teacher training, Chemistry curriculum. 

INTRODUÇÃO 
No Instituto de Química (IQ) da Ufba, durante a década de 1990, foram sendo 

feitas mudanças no currículo onde foram inseridos referenciais filosóficos e educacionais 
baseados no materialismo histórico e dialético, proporcionando aos educandos uma visão 
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crítica de mundo, capaz de propiciar um agir e pensar de acordo com as categorias da 
totalidade e da contradição dialética, mediadas pelo ato educativo.  

Para nós, a educação só tem sentido se for transformadora, já que, a cada 
momento do desenvolvimento social, o homem — o ser social — para dar conta da sua 
existência transforma a si e ao entorno.  

Defendemos um currículo onde se discuta o trabalho como fundante do ser social; 
correntes epistemológicas e sua consequência na produção do conhecimento científico; o 
papel da história no ensino de ciências; discussões sobre ética e ambiente na sociedade 
contemporânea; as relações entre as formas de produzir conhecimento, bens materiais e 
valores sociais; relações entre ciência, tecnologia e sociedade e o papel das TICs na 
configuração da realidade social atual. Um currículo desta natureza tem como objetivo 
superar a matriz curricular de base empírico-analítica que tem predominado nos cursos de 
formação de professores de química (Moradillo, 2010). 

AS TICs E A SOCIEDADE 
A cibercultura, proveniente das novas tecnologias, é um fenômeno social que traz 

um novo modo de viver das pessoas, onde aparecem novos valores, crenças e costumes 
nos indivíduos, contribuindo para uma mudança da práxis social.   

Assim, as TICs surgem de forma libertária uma vez que elas estão inseridas em 
todos os setores sociais, alterando as formas de organização e produção do trabalho de 
modo dialético (Reis, 2007), podendo contribuir para a superação da sociedade 
capitalista. Dentre estes setores, temos a própria educação. 

Para o ensino de química, vemos o papel fundamental das tecnologias já que elas 
podem ser usadas de diversas formas, como para modelagens moleculares, visualização 
de fenômenos, experimentação virtual, cálculos, dentre outros. Entretanto, pensamos que 
para captar o maior potencial das TICs não devemos limitar a ensinar os professores a 
usar os programas e softwares específicos para a química, mas sim como algo além da 
ferramenta 

Assim, devemos pensar nela como uma nova objetivação humana que muda o 
padrão clássico da reprodução social vigente, que são e continua sendo, na sua essência, 
relações capitalistas de produção (Katz, Braga & Coggiola, 1995). 

Nesse sentido, os currículos dos cursos de formação de professores devem estar 
atentos para tais aspectos, de modo a não apenas familiarizar os professores com os 
recursos presentes dentro dos computadores, mas sim fazê-los entender que as 
tecnologias digitais estão dentro de um espectro cultural mais amplo que muda a 
sociedade de forma profunda, porém essas mudanças têm seus limites dados dentro de 
relações capitalistas de produção da vida 

Portanto, a finalidade deste trabalho é mostrar como as tecnologias podem ser 
inseridas nos currículos de modo a superar a visão simplista das mesmas. 
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AS TICs NO CURRÍCULO DO PARFOR DE QUÍMICA/UFBA 
Dentro do novo currículo do PARFOR, algumas questões foram pensadas de 

acordo com a visão crítica subjacente ao curso. Dentre essas questões percebeu-se a 
necessidade da inserção de componentes curriculares que tratassem as TICs através de 
uma perspectiva crítica de modo a mostrar a influência social dessas tecnologias.  

Para tal, o currículo conta com dois componentes curriculares, denominadas 
Atividade Prática Orientada 1 e 2. 

Com base no referencial voltado para uma educação transformadora, os dois 
componentes curriculares foram pensados de forma a relacionar o modo de pensar e agir 
das TICs com o conhecimento científico e seu desdobramento na ciência, na educação e 
na sociedade; procurando, dessa forma, desfetichizar a tecnologia e tê-la como uma 
aliada.  

A Atividade Prática Orientada I é um componente curricular inicial que faz com que 
os professores licenciandos se familiarizem com alguns termos e com as próprias TICs. 
Além disso, esse componente curricular mostra alguns aspectos evolutivos dos aparatos 
tecnológicos de modo a situar os licenciandos historicamente, mostrando a sua relação 
com as necessidades básicas do homem naquela determinada época. Logo, é 
apresentado que, historicamente, as novas técnicas aparecem para dar conta das 
necessidades que estão postas em determinado contexto sócio-histórico, visando a 
reprodução e produção da vida, sendo que, determinadas técnicas alteram de forma 
profunda a relação do homem com a natureza e com os outros homens 

Ainda nesse componente, os professores fazem reflexões com os licenciandos 
sobre o uso das TICs dentro da Educação na sociedade atual.  

Ainda nessa primeira disciplina, são apresentados alguns recursos presentes nos 
computadores focados na Química. Nesse momento, os licenciandos são instigados a 
pensar e refletir como poderiam usar tais recursos como instrumentos pedagógicos na 
educação básica e quais seriam os impactos disso para os estudantes.  

Com isso, os licenciandos iniciam uma visão crítica das TICs dentro do ensino de 
Química e na sociedade, apreendendo a realidade social em que estão inseridos de modo 
que possam refletir sobre as Tecnologias digitais durante todo o curso, quando elas forem 
surgindo no uso das demais componentes curriculares. 

Na componente Atividade Prática Orientada II, a análise que foi feita no 
componente anterior é retomada de modo mais aprofundado. Trazendo agora as 
experiências adquiridas pelos licenciandos ao longo do curso e sua apreensão e análise 
sobre o conhecimento científico, instigando-os a fazer novas reflexões sobre a influência 
das tecnologias no mesmo.  

Ainda nessa disciplina, são analisadas outras mídias como a televisão, o cinema, o 
rádio e os seus impactos na disseminação e produção de conhecimento científico. Além 
disso, são feitas análises de como as relações sociais são afetadas pelas tecnologias e as 
possibilidades que isso acarreta para os homens.   
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Por fim, o desafio que está posto dentro do currículo do PARFOR, com os 
componentes específicos das TICs perpassando todo o curso é trazer uma visão crítica 
que vá além da instrumentalização e que mostre as Tecnologias como fruto de relações 
sociais, portanto situada historicamente, tendo como pano de fundo a sociabilidade 
reprodutora do capital.  

CONCLUSÃO 
Vemos muitas perspectivas trazerem as tecnologias como meras ferramentas para 

o uso dentro de sala de aula apenas para auxiliar algum conteúdo específico, como é o 
caso do ensino de Química.  

Ao entender as relações da tecnologia com a sociedade de maneira mais ampla, é 
possível dar um passo no processo de desfetichização desses elementos culturais criados 
pelo homem, contribuindo para o empoderamento dos indivíduos da classe trabalhadora, 
apontando, deste modo, para a superação da sociedade de classe. 

Dentro da reformulação do currículo que aconteceu no PARFOR, sobre as TICs, 
nos preocupamos em não só apresentar os softwares inerentes a Química, mas mostrar 
como o uso dessas tecnologias impactam a sociedade, a educação e os conhecimentos 
científicos, fazendo, também, uma análise histórica e cultural do desenvolvimento técnico 
humano; com repercussões nos outros componentes curriculares e, consequentemente, 
no currículo como um todo.  

Podemos concluir afirmando que as TICs, abordadas dentro de uma perspectiva 
crítico-dialética, nesse novo currículo do Parfor, trouxe avanços significativos para romper 
uma visão reducionista das mesmas — de caráter instrumental — influenciando a visão 
de mundo dos alunos e alterando os processos de aprendizagem dos mesmos.  
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MOTIVOS DE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS NA 
PERSPECTIVA DE PROFESSORES 

Amanda de Mattos Pereira Mano; Eliane Giachetto Saravali 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” UNESP/Campus de Marília, São Paulo-

Brasil 

Resumo 
Os estudantes, no Brasil, vêm apresentando resultados insatisfatórios na aprendizagem em 
ciências. Diante disso, este trabalho teve por objetivo conhecer a percepção de professores de 
ciências acerca das dificuldades de aprendizagem dos alunos. Para tanto, foram investigados 35 
docentes da disciplina de ciências, do ensino fundamental II, pertencentes a Rede Estadual de 
ensino do Estado de São Paulo-SP. Tais participantes foram submetidos a uma entrevista 
semiestruturada relacionada às dificuldades de aprendizagem. A análise dos dados foi realizada 
de forma quantitativa e qualitativa por meio da Análise de Conteúdo e também com auxílio do 
software Alceste. Os resultados mostraram que os professores elencam o conteúdo de Astronomia 
como o de mais difícil aprendizagem para os alunos e os motivos para as dificuldades em ciências 
estão ligados, em sua maioria, à falta de interesse e de motivação para o estudo, isto é, infere-se 
que entre os professores há uma tendência em culpabilizar o aluno frente às dificuldades de 
aprendizagem.   

Palavras–Chave: Ensino de ciências; Dificuldades de aprendizagem; Ensino fundamental II. 

Abstract 
Students in Brazil have shown poor results in learning science. Thus, this study aimed to know the 
perception of science teachers about the difficulties of student learning. So, we investigated 35 
teachers of science, elementary school II, belonging to the State Education Network of São Paulo-
SP. These participants underwent a semi-structured interview related to learning disabilities. Data 
analysis was performed quantitatively and qualitatively through content analysis and also with the 
aid of Alceste® software. The results showed that teachers list the Astronomy content as the most 
difficult learning for students and the reasons for the difficulties in science are linked, mostly to lack 
of interest and motivation for the study, ie between teachers there is a tendency to blame the 
student forward to learning difficulties. 
 
Keywords: Science education; Learning difficulties; Elementary school II. 

INTRODUÇÃO 
Em avaliações externas, tal qual o PISA - Programa internacional de avaliação dos 

estudantes (Instituto nacional de estudos e pesquisas educacionais [INEP], 2013) observa-se que 
os alunos apresentam dificuldades em explicar e relacionar conteúdos diversos, sobretudo, os de 
ciências. Percebe-se que os estudantes apresentam um pensamento superficial e que não 
conseguem interpretar informações de forma global. Neste sentido, esta pesquisa teve por objetivo 
investigar a percepção de professores de Ciências acerca das dificuldades de aprendizagem dos 
alunos. 
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METODOLOGIA 
Este artigo é resultante de uma pesquisa de Doutorado, a qual contou em sua 

primeira etapa com a aplicação de uma entrevista semiestruturada em 35 professores de 
Ciências da rede pública de ensino de uma cidade do interior do Estado de São Paulo, 
Brasil. De acordo com a polução investigada foi definido o número de participantes em 
face da representatividade estatística desta amostra (Moore, 2005). 

 Neste momento, pelos limites deste artigo apresentaremos e discutiremos as 
respostas dadas aos seguintes questionamentos contidos na entrevista: “existe algum (ou 
alguns) conteúdo da disciplina de Ciências (s) que os alunos apresentam mais 
dificuldade? Se sim qual (is)? e em sua opinião, por que os alunos apresentam tal (is) 
dificuldades?”. 

Cada professor participou individualmente da entrevista semiestruturada, com 
duração média de 20 minutos, gravada em áudio, posteriormente transcrita e preparada 
para a análise de dados. 

Os procedimentos de análise foram realizados de forma quantitativa, por meio da 
quantificação de respostas em frequências absolutas e percentuais, bem como qualitativa 
ancorando-se na análise de conteúdo proposta por Bardin (2006), a qual embasou nosso 
tratamento aos resultados e nossas interpretações. Ademais, para essa etapa contamos 
com o auxílio do software Analyse Lexicale par Contexte d’un Ensemble de Segments de 
Texte [Alceste©], de Max Reinert, 1990, a fim de investigar a presença de classes de 
respostas referentes aos motivos elencados para as dificuldades de aprendizagem em 
Ciências.  

PRINCIPAIS RESULTADOS 

Apresentaremos e discutiremos brevemente os resultados obtidos por meio do 
questionamento “existe algum (ou alguns) conteúdo (s) que os alunos apresentam mais 
dificuldade”.  

O conteúdo mais citado pelos professores como de difícil aprendizagem para os 
alunos foi Astronomia (28%) seguido pelos conteúdos de introdução à Física e a Química 
(25%). Outros conteúdos citados foram Microorganismos, Botânica, Origem da vida e 
Evolução dos seres vivos.  

No que tange ao segundo questionamento analisado, isto é, os motivos que 
levariam os alunos a terem dificuldades nos conteúdos anteriormente citados, a análise 
feita pelo Alceste© levantou cinco classes de respostas que foram interpretadas por meio 
da Análise de conteúdo, a saber:  

Classe 1 
A falta de interesse do aluno está intrínseca no sujeito, bem como arraigada no 

ambiente a sua volta e não há nada que possa ser mudado. Acompanhamos o excerto: 
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P12: [...] É a falta de estudar, eles não têm essa vontade, tem aluno que não tira 
nem a mochila das costas. Ah, e a estrutura familiar deles, a cultura, a família, sem 
dúvida [...]. 

Classe 2  
Ainda que o motivo principal seja tal qual na primeira classe, os docentes colocam 

que a presença de aulas práticas podem motivar os alunos e auxiliá-los em suas 
dificuldades, ou ainda, quando a família se envolve, o quadro negativo da não 
aprendizagem pode ser amenizado. Vejamos: 

P13: [...] O que a gente pode fazer é usar a tecnologia, colocar vídeos porque aí a 
dificuldade diminui por causa do visual, com o visual eles entendem melhor porque 
tem no livro tem na apostila, mas mesmo assim fica bastante dúvida [...]. 

Classe 3  
Esta classe está intimamente relacionada aos conteúdos de Astronomia e as 

causas para que os alunos tenham dificuldades com esses conteúdos, na concepção dos 
professores é porque são conteúdos abstratos que exige dos estudantes muita 
imaginação, isto é, são temáticas que exigem um esforço cognitivo ativo. Exemplo: 

P17: [...] Você vai explicar a Terra e Lua, distância entre a Terra e a Lua, são níveis 
astronômicos, não é como daqui lá na China [...] “quem está mais perto a nuvem, o 
Sol ou a Lua?” eles não conseguem imaginar, eles vem o Sol pequeno então eles 
acham que o Sol é pequeno, então você dá filme porque eles não conseguem 
imaginar [...]. 

Classe 4 
Foi composta de respostas que relacionaram às dificuldades de ciências, não 

somente à falta de abstrações superiores, tal qual na classe 3, mas também mostrou que 
muitos professores acreditam que os alunos possuem dificuldades, pois não entendem a 
Ciência como um todo, isso porque os representantes dessa classe afirmaram que 
quando é necessário utilizar do raciocínio-lógico matemático, bem como de operações 
matemáticas na aprendizagem de Ciências percebem que os alunos, muitas vezes, não 
apresentam estas habilidades, o que compromete a aprendizagem dos conteúdos 
relacionados à Química e a Física. Vejamos: 

P24: No nono ano, de Química e Física, quando entra matemática, balanceamento 
de equações, aceleração porque já tem o tabu sobre a Matemática e eles trazem a 
dificuldade de Matemática, então ele terá dificuldade em dobro, em Ciências e em 
Matemática. Por que eles têm essa dificuldade? Eles têm dificuldade nas quatro 
operações fundamentais [...] 

Classe 5  
Nessa classe vemos os discursos de professores que acreditam que os alunos 

possuem dificuldades em Ciências por conta da abstração, tal qual na classe 3, mas o 
que as diferem é que a terceira classe estava a falta de abstrações estava ligada, 
sobretudo, aos conteúdos da Astronomia, aqui vemos que nas falas dos discentes nos 
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mostra que nas temáticas de introdução a Química e Física os alunos apresentam 
dificuldades pelo fato do conteúdo ser abstrato. Um exemplo: 

P19: [...] A parte da Química do nono ano, mais a da Física que para eles é mais 
complicadinha. E por que o senhor acha que eles têm mais nesses conteúdos? 
Porque envolve uma série de conceitos abstratos, coisas difíceis, coisas que você 
não enxerga [...] 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
Diante de nossos resultados é possível inferir que os motivos elencados, pelos 

professores, para a dificuldades dos alunos em alguns conteúdos de Ciências estão 
representados por dois grandes grupos: a falta de interesse dos alunos e de incentivo da 
família em relação aos estudos (classes 1 e 2) e o fato dos conteúdos serem muito 
abstratos e exigirem muita imaginação (classes 3, 4 e 5).  

Nesse sentido, pensamos ser necessário investigar e problematizar melhor tais 
situações, uma vez que em ambos os casos os alunos são responsabilizados por sua 
dificuldade, ora por não terem interesse e incentivo, ora pelos conteúdos serem abstratos 
e eles não terem capacidade de entenderem.  

Embora, ainda em fase inicial de discussões, não podemos deixar de desvincular 
as implicações que nossos resultados trazem para a formação inicial e continuada de 
professores de Ciências, uma vez que processos de ensino e aprendizagem precisam ser 
mais bem trabalhados em ambas as formações, de modo que os professores possam 
refletir que sua prática pedagógica também pode ser um possível fator das dificuldades 
dos alunos. De fato, há muito a ser pesquisado. 
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A MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: 

INVESTIGANDO A PRÁXIS DOCENTE POR MEIO DE NARRAÇÕES 
MULTIMODAIS 

Adriano Machado 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Resumo 
A pesquisa realizada tenciona apontar aspectos desenvolvimentais ao processo de mediação 
pedagógica, essenciais à práxis docente de professores formadores em Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica. Objetivava-se identificar estratégias favoráveis à constituição de saberes 
e práticas pedagógicas salutares ao surgimento de uma reflexão crítica da própria ação educativa 
realizada pelo professor, enquanto formador de professores. A estratégia de análise empregada 
partiu da análise de conteúdos em Narrações Multimodais que detalharam a riqueza do ambiente 
natural de sala de aula permitindo uma ponderação e revisão da prática diária docente para 
reverberar na ação professoral uma didática diferenciada. Os resultados apontam o surgimento de 
novos caminhos de ação docente e uma sensível melhoria da qualidade do processo interacional 
entre professor-formador e professores-alunos em formação, fundamentada no entendimento dos 
complexos fenômenos ocorridos nos ambientes em que a formação ocorreu. Percebeu-se que a 
mediação pedagógica emergiu também como instrumento de autorregulação e maturação da ação 
educativa nos espaços formacionais, favoráveis ao desenvolvimento dos processos de ensino e 
de aprendizagem docentes. 

Palavras-Chave: Mediação pedagógica; Narração multimodal; Formação de professores 
formadores; Processos interacionais. 

Abstract 
The research aims to address developmental aspects in the pedagogical mediation process that 
are essential to the teaching practice of teacher-trainers in technological, scientific, and 
professional education. The objective was to identify strategies favorable to building healthy 
pedagogical knowledge and practices leading to a critical reflection of the teacher’s own 
educational action, when acting as a trainer of teachers. The analysis strategy started from content 
analysis of multimodal narratives, which detailed the richness of the classroom natural 
environment, thus allowing to reflect and to review the daily teaching practice to reverberate in the 
professorial action a differentiated teaching. The results indicate the emergence of new pathways 
in the teaching action and a substantial improvement in the quality of the interaction process 
between teacher-trainer and teachers-students in training, based on the understanding of the 
complex phenomena occurring in the environments where the training took place. It was noticed 
that the pedagogical mediation has also emerged as an instrument of self-regulation and 
maturation of educational action in training spaces, favorable to the development of the processes 
of teaching and learning of teachers. 

Keywords: Pedagogical mediation; Multimodal narrative; Training of teacher-trainers; Interactional 
processes. 
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INTRODUÇÃO  
Tenciona-se apontar a importância da mediação pedagógica (MP) na ação de 

professores formadores numa formação destinada a professores não licenciados. Espera-
se identificar mecanismos de ação didática empregados, e apontar estratégias de 
mediação pedagógica favoráveis à construção de um perfil profissional imbricado numa 
práxis pedagógica diferenciada para o trabalho na educação tecnológica.  

A unidade curricular (UC) de Educação, Trabalho e Cidadania, que serviu de base 
para esta investigação contempla o estudo dos aspectos pedagógicos e sociais na 
formação e trabalho profissional, e contava com a participação de 3 professores-
formadores (PF) e 50 professores-alunos (PA). Os temas nela abordados contribuem na 
constituição de conteúdos pedagógicos específicos e adequados a educação profissional 
nas escolas técnicas brasileiras. 

As ações realizadas na pesquisa delineiam aspectos desenvolvimentais da 
formação, indicando a eficácia das estratégias nela empregadas. Desta maneira, seriam 
constituídos caminhos e práticas docentes no processo de formação online favoráveis ao 
desenvolvimento profissional. 

Acredita-se que a pesquisa indique limitações e potencialidades que os professores 
vivenciam quando põem em prática os saberes docentes apreendidos tanto na formação 
como na reflexão sobre a ação em sala de aula. Tais ações, estritamente associadas à 
prática de ensino e ao surgimento de uma didática específica apontam estratégias 
favoráveis ao desenvolvimento dos processos de formação, tornando-os significativos, no 
instante em que consideram a realidade na qual estes profissionais estão inseridos e a 
inclusão de uma cultura científica arrimada no movimento Ciência, Tecnologia e 
Sociedade - CTS. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A reflexão-sobre-a-ação do processo de (MP) indica uma reflexão da ação 

realizada pelos professores, enquanto sujeitos que aprendem ensinando (Gabini e Diniz, 
2009). Acredita-se que a (MP) nos espaços de formação resulta da conexão entre a 
mediação humana e a mediação tecnológica (Machado, 2014), e que a associação 
dessas mediações favorece a exposição de saberes experienciais (de Souza Bragança, 
2012) advindos da prática e da percepção sobre a própria ação executadas e refletidas no 
ambiente escolar. 

Assim, as trocas de experiências presente nas ações educativas são 
extremamente ricas de impressões e significados indicando caminhos e estratégias a 
serem seguidas e replicadas no processo de ensino. Estas trocas, aliadas à interação são 
salutares à formação docente de modo racional e crítico (Mizukami, 2003) estando 
alicerçadas nas reflexões sobre aquilo que se ensina e aprende, procurando aprender 
sobre aquilo que se ensina através de depurações. Desta maneira, o ato educativo 
assume um caráter participativo associando várias estratégias e abordagens pedagógicas 
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auxiliadas metodologicamente pela (MP) e por uma didática apropriada à formação de 
professores.  

METODOLOGIA 
O domínio de aplicação da análise foi o linguístico escrito, sendo empregada a 

análise de conteúdo de Bardin (2002). A técnica empregada no tratamento dos dados foi a 
categorial, em que os textos investigados foram desmembrados em unidades 
relacionáveis e categorizáveis. A investigação através da apreciação de Narração 
Multimodal (NM) procurou elaborar entendimentos mais amplos sobre a (MP). O caráter 
linguístico descrito nas (NM) foi decisivo na realização de uma análise de conteúdos, vez 
que pretendia compreender a natureza dos fenômenos investigados (Bardin, 2002) 

Apoiado na (NM), instrumento analítico desenvolvido por Lopes, et al (2010), esta 
análise avaliou o processo de (MP) através de narrações detalhadas pelo (PF) sobre o 
ambiente em que as ações educativas ocorrem. Através delas, os envolvidos na formação 
docente foram capazes de refletir sobre sua práxis, intentando melhorar sua ação 
educativa empregada no processo de ensino. 

Assim, emergiu da análise um grupo de 20 categorias, que reforçavam e 
respaldavam a existência de outras. Optou-se pela análise de um dos aspectos gerais 
emergidos, a mediação docente. Este aspecto investigado reúniu um grupo de 12 
categorias entre si, associadas à prática docente que imbricava as seguintes classes: 
capacidade dialógica; contextualização de informações; esforços do professor; interação; 
direcionamento das atividades didáticas; gerenciamento de conflitos; resolução de 
conflitos; mobilização de conhecimentos específicos; envolvimento; uso de TIC; uso de 
organizadores prévios e estratégias didáticas diferenciadas. 

 Objetivava-se identificar o nível de apropriação, maturação e as ponderações 
alcançadas pela (MP) na interação com os professores-alunos e professores-formadores. 
Tais informações e reflexões estavam expressas na (NM) analisada e tencionava detetar 
algumas limitações e potencialidades que os professores vivenciam em sala, e que são 
favoráveis ao desenvolvimento da própria (MP) nos processos formacionais docentes. 

PRINCIPAIS RESULTADOS 
A (MP) estabelecida no ambiente de formação atuou como estratégia didática de 

conexão entre os processos de ensino e de aprendizagem, considerando as trocas 
discursivas (Lopes et al, 2010) entre diferentes sujeitos como elemento essencial à ação 
pedagógica docente. O resultado da investigação indicou que a realização de 
intervenções na resolução de situações-problemas surgidas em sala de aula seria 
favorável à geração de uma autoconsciência (Tseng & Kuo, 2014) sobre a capacidade de 
intervir na própria (MP) em sala de aula. Ela também seria essencial na sensibilidade do 
professor-formador em fazer constantes (re) leituras do ambiente e de seu papel, em 
função dos feedbacks da turma.  
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Isto poderia gerar um processo reflexivo mais abstrato em função dos esforços 
cognitivos realizados, tanto no âmbito individual como coletivamente (Tseng & Kuo, 2014) 
para então definir adequadamente os conteúdos lecionados e as estratégias de 
abordagem dos mesmos em sala de aula. Acredita-se que a compreensão sobre a própria 
(MP) executada pelos formadores deva ser resultado de um olhar diferenciado sobre a 
relação entre conteúdos didáticos administrados e professores-alunos. E que a relação 
dialógica entre (PF) e (PA) seria promotora de um ambiente crítico, rico em maturações e 
(re) construções colaborativas de ideias e atitudes. 

BREVE DISCUSSÃO 
Através de práticas discursivas e dialogicidade seria possível favorecer mudanças 

significativas do próprio processo de (MP) em sala. Isto resultaria num aumento na 
qualidade das interações e trocas de ideias, para favorecer a construção de uma 
aprendizagem significativa. Aspectos como interação e (MP) poderiam ser ampliados 
durante a reflexão sobre e na a ação docente, assumindo sentidos amplos e mais 
conscientes para os professores sobre o ato educativo.  

Acredita-se que na associação entre processo de experimentação, 
contextualização de informações, envolvimento, reflexão de ideias, gerenciamento de 
conflitos, troca de papéis professor/aluno, ter-se-ia uma ampliação do esforço do 
professor, para desenvolver mecanismos didáticos próprios. Estes potencialmente 
mobilizariam conhecimentos pedagógicos da prática pedagógica, para emergir um ensino 
alijado nos processos de autorregulação e maturação profissional incrementando um novo 
perfil de ação aos docentes. 

A (MP) vivenciada na interação e colaboração permitiu momentos de partilhas entre 
(PF) e (PA), além de trocas de experiências que visavam ressignificações das ações 
executadas no ambiente de formação. Elas direcionaram uma gama de informações 
relativas à formação para fundamentar as futuras ações didáticas no gerenciamento de 
situações-problemas no cotidiano docente. 
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INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA NO 2º CICLO: PRÁTICAS LETIVAS DOS PROFESSORES 

NUM CONTEXTO DE TRABALHO COLABORATIVO 

Marco Mendes; Cecília Galvão 
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

Resumo 
Acreditando que a interdisciplinaridade poderá ter um papel importante no conhecimento 
profissional, que este só evolui quando há um envolvimento do professor em processos de 
colaboração e sendo o objetivo do estudo compreender, num contexto de trabalho colaborativo, 
como professores do 2º Ciclo que lecionem Matemática e Ciências Naturais fazem a gestão 
articulada dos programas e entender a evolução dessas práticas através das tarefas 
interdisciplinares que desenvolvem com os alunos, o presente trabalho partiu do seguinte 
problema: 
- De que forma, a interdisciplinaridade entre Ciências Naturais e Matemática, no 2º Ciclo, através 
da realização de tarefas comuns às duas disciplinas e num contexto de trabalho colaborativo, 
poderá contribuir para a evolução das práticas letivas dos professores? 
A metodologia qualitativa seguindo um paradigma interpretativo, envolveu um contexto 
colaborativo entre duas professoras que lecionam as duas disciplinas ao 5º ano e o investigador, 
com recolha de dados através de reuniões, entrevistas, observação, gravação e análise 
documental.  
Os resultados obtidos mostram que a interdisciplinaridade conduziu a uma evolução do 
conhecimento didático das professoras sobre o trabalho interdisciplinar, com benefícios na sua 
prática letiva. As docentes concluíram que existiu evolução profissional e pessoal. 

Palavras–Chave: práticas; conhecimento; inovação; interdisciplinaridade; colaboração. 

Abstract 
Believing that interdisciplinary work can have an important role in the professional knowledge, and 
this one  can only  be developed when there is an  involvement of  the teacher in the process of 
collaboration, and being the goal  of the study to understand, in a collaborative work context, as 
maths and natural sciences teachers of “2º ciclo”, who   try to manage in  an articulated way both 
syllabus, and understand the development of these practices through the interdisciplinary tasks, 
which they develop with their students, the present work can start with the following question:In 
what way, will the interdisciplinary work between natural sciences and maths, in “2º ciclo”, by 
performing the same tasks in both subjects and in a collaborative context, contribute to the 
development of teachers’ practices?  
The methodology of quality following an interpretative paradigm, involved a collaborative context 
between two teachers of the 5th grade, who teach both subjects and the researcher, with the 
collection of data through meetings, interviews, observation, record and analyse of documents.  
The results show that the interdisciplinary work conducted to an evolution of the didactic 
knowledge of the teachers about the interdisciplinary, with benefits for their teaching practices. The 
teachers have concluded there were professional and personal benefits.  

Keywords: practices, knowledge, innovation, interdisciplinary work, collaboration. 
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INTRODUÇÃO 
Perante a imperiosa necessidade de inovação/mudança, sendo professor do 2º 

Ciclo e professor de Matemática e de Ciências Naturais, sinto que existem várias lacunas 
ao nível da interdisciplinaridade entre estas duas disciplinas, as quais deveriam ter vários 
elos de ligação no processo ensino-aprendizagem.  

Assim, numa primeira abordagem interdisciplinar, uma metodologia de trabalho 
muito útil poderia passar por momentos de colaboração antes de chegarmos à prática 
interdisciplinar propriamente dita (Nakayama, 2009).  

Neste contexto, o conhecimento profissional dos professores pode evoluir, sendo 
este entendido como um conhecimento prático, orientado para a ação e experimentação, 
pelo que, a sua mobilização deva ser recorrente (Elbaz, 1983). A reflexão (Llinares & 
Krainer, 2006) e a colaboração (Ruthven & Goodchild, 2008) são mecanismos que ao 
serem utilizados nestes contextos podem ajudar à evolução de aspectos práticos do 
conhecimento profissional dos professores. 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
Para Hargreaves, Earl, Moore & Manning (2001), se não existir uma interiorização 

da mudança, não se pode funcionar como agente de mudança, isto é, para se agir 
diretamente no campo de ação (sala de aula), tem que ocorrer primeiro a mudança na 
forma de pensar. A inovação educativa vai depender sempre daquilo que os professores 
pensam e fazem (Fullan, 2002) e, necessariamente, esse fator é fundamental para as 
mudanças, enquanto processos educativos inovadores. 

Cachapuz, Praia e Jorge (2004) consideram a explicitação e compreensão da 
importância do ensino das ciências e da sua aprendizagem central. Embora as questões 
ligadas ao currículo e às estratégias merecerem muita atenção, elas podem estar sujeitas 
às respostas do para quê. Encontrar novos caminhos de encontro ao para quê, 
promovendo a aliança do entusiasma dos alunos, com a compreensão da utilidade do 
esforço científico, é talvez o mais sério desafio que temos pela frente. 

Este ponto de vista anterior tem como base alguns estudos, nomeadamente, 
Morais & Miranda, 1995; Morais & Neves, 2009; Pires, Morais & Neves (2004), os quais 
referem que a literacia científica dos alunos só poderá ser uma realidade se, o ensino das 
ciências for encaminhado numa perspetiva de construção do saber, estabelecendo 
sempre que possíveis relações intradisciplinares com um nível concetual bem articulado. 

A exigência concetual deve estar sempre presente no processo de ensino/
aprendizagem, podendo ser alcançada através da articulação entre conhecimentos e 
diferentes áreas do saber (Morais, 2009). Assim, a intradisciplinaridade pode contribuir 
para que o ensino possa ser desenhado no sentido da integração que carateriza a 
estrutura do conhecimento científico (Morais & Neves, 2009).  

�325



METODOLOGIA 
Nesta investigação, a fonte direta dos dados foi a sala de aula e as reuniões de 

trabalho colaborativo (ambiente natural), constituindo o investigador o instrumento 
principal dessa recolha. Os dados recolhidos foram assim de natureza descritiva, através 
das transcrições de entrevistas, aulas observadas e gravadas, sessões de trabalho 
colaborativo, as reflexões das professoras e as notas de campo, preocupando-se o 
investigador tanto com o processo como o produto.  

Neste estudo, foi fundamental compreender, num contexto de trabalho 
colaborativo, como professores do 2º Ciclo que lecionavam Matemática e Ciências 
Naturais faziam a gestão dos programas de Ciências e de Matemática e entender, a 
evolução dessas práticas através das tarefas que desenvolveram com os alunos (Bogdan 
e Biklen, 1994). Por tal e de acordo com Matos e Carreira (1994), o caráter do estudo é 
interpretativo. Assim, de entre as investigações qualitativas, a opção pela modalidade de 
estudo de caso foi a escolhida Merriam (1988). 

Contexto Colaborativo 
Para levar a cabo esta investigação, optei por dois estudos de caso: professoras do 

2.º ciclo, a lecionarem Ciências e Matemática à mesma turma, com quem trabalhei em 
equipa (colaboração) na elaboração de tarefas, na preparação das aulas e na reflexão 
sobre episódios da prática.  

Este grupo de trabalho colaborativo, não só teve por objetivo a escolha/criação de 
tarefas contextualizadas, que visaram a interdisciplinaridade entre as duas disciplinas, o 
que, por si só já será bastante exigente, mas perceber em conjunto, o que é a 
interdisciplinaridade, como fazer a interdisciplinaridade, ao nível das Ciências e 
Matemática e refletir sobre os contextos e conexões possíveis entre as duas disciplinas.  

Nas reuniões colaborativas foram feitas reflexões conjuntas sobre a implementação 
das tarefas. A reflexão conjunta foi fundamental para que compreendessem como evoluiu 
o conhecimento/inovação profissional, comparativamente, a anos anteriores e perceber o 
modo como passaram a encarar a interdisciplinaridade e a sua gestão programática. 

RESULTADOS/BREVE DISCUSSÃO 
Com este projeto compreendeu-se que para trabalhar a interdisciplinaridade, os 

professores devem olhar para os conteúdos programáticos de forma a compreender as 
suas relações, obrigando isto, a uma mudança da natureza das tarefas. Para tal, as 
professoras reconheceram a importância da gestão do tempo, para a elaboração de 
tarefas interdisciplinares e para a sua organização/implementação. 

Relativamente à interdisciplinaridade, esta é uma metodologia que passou a ser 
vista como mais útil, pois o trabalho colaborativo realizado permitiu uma apropriação mais 
efetiva e refletida de ideias pessoais e ideias dos outros, nomeadamente, aquando da 
discussão, reflexão e elaboração das tarefas interdisciplinares. 
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Na organização do trabalho em sala de aula com base nesta metodologia 
manifestou-se preferência pela realização de trabalho de grupo, estando contudo ciente 
que uma das desvantagens deste modo de organização se prende com o facto de nem 
todos os alunos se envolverem igualmente nas tarefas. As tarefas interdisciplinares para 
as professoras representaram a forma de colocar em prática, aquilo que pensou/
pensaram nas sessões de trabalho e nas suas reflexões. O debate de ideias articuladas e 
a consolidação de conteúdos, no decurso das tarefas interdisciplinares, manifestaram-se 
com as tarefas desenvolvidas. 

Quando comparam a sua participação neste projeto de investigação com outras 
experiências anteriores, reveem-se nele e encontram algumas diferenças. Segundo elas, 
registou-se alguma evolução no processo de discussão e reflexão de grupo, na perspetiva 
diferente sobre o pensamento interdisciplinar, um envolvimento muito maior na conceção, 
experimentação e discussão das tarefas interdisciplinares, no trabalho que decorre na 
sala de aula e num processo integrado de reflexão. Em conclusão, segundo as 
professoras, a participação neste projeto, permitiu-lhes pensar e reorganizar as suas 
principais ideias relativamente à interdisciplinaridade entre as duas disciplinas.  
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ESTUDO DE AULA COMO PROMOTOR DE APRENDIZAGENS 
PROFISSIONAIS DE PROFESSORES DE FÍSICA E QUÍMICA 

Teresa Conceição; Mónica Baptista; João Pedro da Ponte 
Instituto de Educação, Universidade de Lisboa 

Resumo 
O estudo de aula é um processo de desenvolvimento profissional de professores, centrado na 
prática letiva e de cunho colaborativo que tem vindo a merecer um significativo interesse em 
muitos países. Num estudo de aula, os professores definem uma questão de interesse 
relacionada com as aprendizagens dos seus alunos, planeiam uma aula tendo em conta essa 
questão, observam uma aula lecionada por um deles e fazem uma reflexão pós-aula. Nesta 
comunicação analisamos as aprendizagens profissionais realizadas por professoras de Física e 
Química em dois domínios: (i) aprendizagens sobre as dificuldades dos alunos no tópico impulsão; 
e (ii) aprendizagens relacionadas com as tarefas a propor aos alunos. A metodologia de 
investigação é qualitativa e interpretativa, tendo por base observação participante. Participaram no 
estudo quatro professoras de Física e Química pertencentes a um agrupamento de escolas de 
Lisboa. Os dados foram recolhidos através de um diário de bordo, gravação vídeo das sessões, 
gravação áudio das entrevistas e reflexões escritas das professoras participantes. Os resultados 
mostram que durante o estudo de aula as professoras realizaram aprendizagens sobre as 
dificuldades dos alunos no tópico impulsão que lhes permitiram reconhecer a complexidade deste 
conceito. Este trabalho também mostra que o estudo de aula permitiu que as professoras se 
envolvessem em discussões que possibilitaram o desenvolvimento de tarefas com um maior grau 
de abertura e mais desafiantes para os alunos.  

Palavras-Chave: Estudo de aula; Formação de Professores; Desenvolvimento profissional; 
Impulsão.  

Abstract 
The lesson study is a process of teachers’ professional development, centered on teaching 
practices and on collaborative work. Lesson study has gained significant interest from many 
countries. In a lesson study, the teachers define a question of interest related to students’ learning, 
and then plan a lesson according to that question. Afterwards, they observe the lesson taught by 
one of them with the others observing, and make a post-class reflection. In this communication we 
analyze the professional learning made by Physics and Chemistry teachers in two domains: (i) 
learning about the difficulties of the students related to the topic of buoyancy; and (ii) learning 
related to the tasks that will be implemented with the students. Qualitative and interpretative 
methods, based on participant observation, were used. Four Physics and Chemistry teachers from 
a Lisbon school cluster participated in this study. The data was collected through a research 
journal, video recordings of sessions, audio interviews with the teachers and teachers’ written 
reflections. The results show that during the lesson study the teachers learnt about students’ 
difficulties concerning the topic buoyancy that allowed them to recognize the complexity of this 
concept. The results also show that teachers got involved in discussions that facilitated the 
development of more challenging and open tasks. 

Keywords: Lesson Study, Teachers’ training, Professional Development, Buoyancy. 

INTRODUÇÃO  
O estudo de aula (EA) é um modelo de desenvolvimento profissional, oriundo do 

Japão, centrado na prática dos professores e relativamente recente no ocidente 
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(Fernandez & Yoshida, 2004). Desde 2000 tem-se procurado conhecer o impacto dos EA 
no desenvolvimento profissional dos professores fora do seu país de origem (e.g., Lewis, 
Perry, & Hurd, 2009; Ponte, Baptista, Velez, & Costa, 2012). 

O processo do EA inicia-se com o planeamento de uma aula, a partir de uma 
questão de interesse comum a um grupo de professores, relacionada com as 
aprendizagens dos alunos. Durante este momento, os professores preveem as 
dificuldades dos alunos, antecipam questões passíveis de surgirem durante a aula, 
formulam estratégias de resposta e elaboram os guiões de observação da aula, que é 
lecionada por um dos professores, mantendo-se os restantes como observadores. Após a 
aula, segue-se o momento de reflexão que pode conduzir à reformulação do plano da 
aula, sendo esta lecionada a outros alunos. Um aspeto muito importante do EA é que o 
seu foco são as aprendizagens dos alunos e não o trabalho do professor (Lewis, Perry, & 
Hurd, 2009; Murata, 2011). 

Diversos EA realizados em vários países (e.g., Cajkler, Wood, Nortan, & Pedder, 
2013; Ponte, Baptista, Velez, & Costa, 2012) mostram que os professores podem realizar 
aprendizagens profissionais quando envolvidos em estudos de aula. Em particular, os 
professores podem aprender questões importantes em relação aos conteúdos que 
ensinam, às orientações curriculares, aos processos de raciocínio e dificuldades dos 
alunos e à dinâmica da sala de aula. Esta comunicação pretende dar a conhecer as 
aprendizagens profissionais realizadas por professoras de Física e Química em dois 
domínios: (i) aprendizagens sobre as dificuldades dos alunos no tópico impulsão; e (ii) 
aprendizagens relacionadas com as tarefas a propor aos alunos. 

METODOLOGIA 
Esta investigação, de natureza qualitativa e interpretativa (Erickson, 1986), 

decorreu no âmbito de um EA, realizado num agrupamento de escolas de Lisboa. Neste 
EA realizaram-se dois ciclos (i.e. planeamento – aula de investigação – reflexão pós-aula 
– replaneamento – aula de investigação – reflexão pós-aula), ao longo de treze sessões 
realizadas entre setembro de 2014 e março de 2015. No estudo participaram quatro 
professoras de Física e Química, das quais duas lecionam turmas do 9.º ano (Hélia e 
Susana), uma leciona turmas do 7.º ano (Telma) e outra do 10.º ano (Ana). Na primeira 
sessão ficou decidido que o EA seria sobre um tópico do 9.º ano – Impulsão.  

Os dados foram recolhidos por observação participante e recolha documental 
através da elaboração de um diário de bordo (realizado pela equipa de formadores), 
gravação vídeo das sessões e das duas aulas de investigação, gravação áudio das 
entrevistas individuais, realizadas no final do segundo ciclo, e ainda através das reflexões 
escritas individuais das professoras participantes. Na análise dos dados identificaram-se 
episódios significativos em função dos domínios em estudo: dificuldades dos alunos e 
tarefas a propor aos alunos.  
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RESULTADOS 

Dificuldades dos alunos 
Em diversos momentos as professoras analisaram, em grupo, tarefas, 

apresentando sugestões e discutindo entre si possíveis dificuldades dos alunos sobre o 
tópico. Por exemplo, na sessão 2 e relativamente a uma tarefa sobre impulsão (Figura 1), 
Hélia começou por referir que os alunos conseguiriam realizar a parte prática [da tarefa] e 
fazer as observações (questão 2) mas que teriam dificuldades em chegar a uma 
explicação que envolvesse conceitos científicos, nomeadamente que o valor assinalado 
no dinamómetro diminuía devido à força exercida pela água, no sentido ascendente, no 
corpo mergulhado (questão 3). 

Figura 1. Tarefa analisada pelas professoras na sessão 2 

#  
. 

Os momentos de discussão sobre as dificuldades dos alunos no tópico realizaram-
se ao longo das sessões. Na sessão 6, as professoras envolveramse numa animada 
discussão quando construíram o planeamento da aula de investigação. Nesta sessão, a 
equipa do IE voltou desafiar as professoras a anteciparem possíveis dificuldades dos 
alunos, neste caso na questão 1 da tarefa apresentada na figura 2. 
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Figura 2. Tarefa analisada pelas professoras na sessão 6 

!  

Durante a discussão, as professoras anteciparam várias dificuldades:  
Susana: Os alunos podem sugerir que a água sobe. 
Telma: Também podem surgir respostas do género: o peso do corpo diminui. 

Estas discussões, em grupo, sobre as possíveis dificuldades dos alunos no tópico 
permitiram às professoras aprenderem, como referiu Telma: “nós temos as coisas 
arrumadas, eles não. […] O conceito [impulsão] é bem mais complicado [que o que 
parece]. Nós achámos que eles iam logo [aprender]”. Com efeito, os alunos apresentaram 
dificuldades em identificar a existência de uma força exercida no corpo, no sentido 
ascendente, quando o mergulharam dentro de água e em atribuírem a este fenómeno 
(impulsão) o facto de nos sentirmos mais leves dentro de água. Apresenta-se um 
exemplo: 

Figura 3. Registo escrito de um aluno 

!  

 A análise das dificuldades dos alunos na tarefa levou as professoras a discutirem 
estratégias para os ajudar: 

Telma: Eu fiquei aqui com (…) esta noção que isto é mais complexo, e que nós não 
podemos eliminar as variáveis por que elas estão lá. E, portanto, as pessoas não 
conseguem compreender. 
Hélia: Era, punhas no quadro: densidade e não sei quantos [outras variáveis]. 
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Telma: é, e ias anotando as ideias [dos alunos] e depois explorar …Isto são três 
aulas (…) 

Tarefas a propor 
Na sessão 2 foram amplamente discutidas as diferenças entre exercício, problema 

e tarefa de investigação. Essa discussão teve como base a análise de um texto e de 
tarefas. A propósito de uma tarefa em discussão, Hélia salientou que se tratava de uma 
tarefa de investigação e que para ser realizada com os seus alunos tinha de ser mais 
orientada: “os alunos vão esquecer-se de medir o peso inicial do objeto (…) eles vão ficar 
perdidos”, mostrando assim receio em desenvolver na sala de aula tarefas de natureza 
mais desafiante. Com efeito, as tarefas trazidas pelas professoras para as sessões eram 
exercícios.  

No entanto, no final da sessão as professoras estavam mais recetivas à 
possibilidade de usar tarefas de investigação ou resolução de problemas na aula. Telma 
referiu que uma das tarefas analisadas era “muito interessante e que se poderia partir de 
uma ideia desse género, ou seja, partir de uma situação do dia-a-dia (por exemplo, uma 
notícia de jornal), e levar os alunos a levantar questões e escolherem, de entre as 
questões levantadas, uma para investigarem”. Hélia concordou e mencionou que o 
contexto do EA é favorável a “experimentar algo de novo”, relativamente ao modo como 
habitualmente trabalha com os alunos. 

Ao longo das sessões, e à medida que as professoras analisavam tarefas com 
maior grau de abertura e natureza mais desafiante para os alunos, foram ganhando 
confiança em trabalhar com este tipo de tarefas, tendo reconhecido no final do EA que 
estas tarefas apresentam potencialidades para as aprendizagens dos alunos: “é muito 
importante, de vez em quando, termos uma atividade deste género, de investigação, […] 
para obrigar os alunos a pensarem por si, em vez de… pronto, em vez de estarem 
simplesmente a absorver a matéria” (Susana). 

BREVE CONCLUSÃO 
O EA permitiu às professoras aprenderem a identificar as dificuldades dos alunos 

sobre o tópico. Estas aprendizagens permitiram-lhes reconhecer a complexidade do 
tópico impulsão e a necessidade de delinearem estratégias para ajudar os alunos a 
ultrapassarem essas dificuldades. Este estudo também mostra que o EA permitiu que as 
professoras se envolvessem em discussões que possibilitaram o desenvolvimento de 
tarefas com um maior grau de abertura e mais desafiantes para os alunos. Estes 
resultados estão em sintonia com estudos anteriores (e.g., Ponte, Baptista, Velez, & 
Costa, 2012) que salientam que os EA são um processo formativo com potencialidades 
para apoiar o desenvolvimento de aprendizagens dos professores. 
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Resumo 
Este estudo apresenta um levantamento do conhecimento produzido na área temática de 
formação inicial, de docentes de Ciências e Biologia, a partir de 142 artigos científicos oriundos 
dos anais dos Encontros Nacionais de Pesquisa em Ensino de Ciências e dos Encontros 
Nacionais de Ensino de Biologia, realizados no Brasil, entre 2005 e 2012. Dentre os temas 
apresentados, foram identificados como os mais presentes nas discussões e estudos realizados: 
(a) prática pedagógica, (b) metodologia de ensino, (c) estrutura curricular e (d) estágio 
supervisionado. Constatou-se, ainda, o surgimento de uma nova tendência que é a realização de 
pesquisas pelos licenciandos. Este trabalho traz elementos de reflexão sobre a pertinência dos 
estudos no foco temático de formação inicial nas áreas de ensino objeto deste estudo. Observou-
se, também, que a dicotomia teoria-prática, o modelo pedagógico pautado na transmissão-
recepção e a concepção empirista-positivista ainda persistem no ensino de Ciências e de Biologia.  

Palavras–Chave: Formação inicial, Formação continuada, Ensino de Biologia, Tendências no 
ensino de Biologia, Temáticas no ensino de Biologia. 

Abstract 
This study presents a survey of the knowledge produced in the subject area of science and biology 
teachers’ education. Were surveyed 142 scientific papers from the proceedings of the National 
Meetings of Research in Science Education and the National Meetings of Biology Teaching, both 
conducted in Brazil between years 2005 - 2012. Were identified as current trends, presents in the 
discussions and studies conducted, the follows: (a) pedagogical practice, (b) teaching 
methodology, (c) curriculum and (d) supervised training. We also noticed the emergence of a new 
trend that is research conducted by undergraduate students. This research brings elements for 
reflection about the relevance of studies in the thematic focus of initial training. We note that the 
dichotomy between theory and practice, the pedagogical model based on transmission-reception, 
and the empiricist-positivist conceptions, persists in Science and Biology teaching. 

Keywords: Teacher education, Teacher development program, Biology Teaching, Trends in Biology 
Teaching, Themes in Biology Teaching. 

INTRODUÇÃO 

A preparação profissional não é uma temática nova no cenário educacional 
brasileiro. Vários estudiosos da temática afirmam que, entre 1972 e 1975 houve um 
crescimento significativo de pesquisas tentando elucidar quais pressupostos atendem às 
necessidades práticas do licenciando ou docente em sua carreira profissional. 
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Buscamos, neste breve estudo, identificar os temas presentes na formação inicial 
dos professores de Ciências e Biologia, visando ajudar na reflexão e na tomada de 
decisões que favoreçam ou respondam às inquietações presentes nos vários artigos, a 
partir da sua socialização no meio acadêmico e profissional, onde o debate sobre 
formação docente é constante. 

Certamente as contribuições dos trabalhos de Nóvoa (2008), Imbernón (2009) e 
Marcelo (2009), ao priorizarem suas discussões no conceito de desenvolvimento 
profissional docente, redirecionaram o foco das pesquisas. Mesmo considerando que o 
processo de formação é contínuo e se dá ao longo da vida profissional, reafirmamos a 
importância das pesquisas no campo da formação inicial, onde se espera despertar no 
indivíduo a compreensão dos saberes necessários ao exercício da docência.  

Nas Licenciaturas em Ciências e Biologia a preocupação com a prática docente 
surge a partir das disciplinas de Prática Pedagógica e Estágio Supervisionado, quando 
os licenciandos percebem a fragilidade na formação profissional recebida.  

Os estudos de Carvalho e Gil-Peres (1993), Pórlan e Toscano (2000) e Silva e 
Schenetzler (2001) apontam para as limitações nos cursos de Licenciatura em Ciências e 
Biologia. Informam que as principais limitações estão ligadas à dicotomia teoria-prática 
pautada na racionalidade técnica; ao modelo pedagógico caracterizado pelo processo de 
ensino-aprendizagem em termos de transmissão-recepção e à concepção empirista-
positivista de Ciências e de Biologia, implícita tanto em aulas teóricas quanto em 
atividades práticas.  

Baseadas nessas questões identificamos os principais interesses nos estudos 
analisados, considerando: Quais são as necessidades formativas conhecidas? O que já 
está sendo feito? Quais são os conhecimentos considerados relevantes na formação do 
licenciando em Ciências e Biologia?O texto completo do artigo (incluindo a introdução e 
as referências bibliográficas) deve conter no máximo 1250 palavras. 

O espaçamento no corpo do texto deve ser 1,15 entre linhas, sem espaço entre 
parágrafos, com 1,27 cm no início da cada parágrafo e justificado. 

O artigo deve incluir os seguintes pontos: introdução, metodologia, principais 
resultados, breve discussão e referências bibliográficas. 

METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, para este momento, 
estamos trazendo os resultados dos trabalhos publicados nos anais dos Encontros 
Nacionais de Pesquisa em Ensino de Ciências (ENPEC) realizados nos anos de 2007, 
2009 e 2011 e dos Encontros Nacionais de Ensino de Biologia (ENEBIO) dos anos de 
2005, 2010 e 2012, por constituírem um campo riquíssimo de investigação. 

O ENPEC é um evento bienal, cujos participantes são pesquisadores, professores 
e estudantes da área de ensino de Ciências. Dentre as várias temáticas que possui 
encontra-se o de Formação de Professores de Ciências. 
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O ENEBIO, também bienal, tem como público alvo pesquisadores, professores e 
estudantes de Licenciatura em Ciências Biológicas. Dentre os eixos temáticos 
destacamos o de Formação de Professores de Ciências e Biologia. 

Analisamos 142 artigos no total, iniciamos selecionando as apresentações orais, 
em seguida, a seleção pelos títulos e as seguintes palavras-chave: formação docente, 
formação inicial, ensino de Ciências, ensino de Biologia e prática pedagógica. Em 
seguida, passamos a analisar os resumos dos artigos selecionados para uma melhor 
categorização dos temas de maior interesse pelos acadêmicos, são eles: Prática 
pedagógica; Metodologia de ensino; Estrutura curricular; Prática como Componente 
Curricular; Levantamento de concepções; Estudo de conteúdo específico da área; Estágio 
supervisionado; Pesquisas orientadas por professores da Licenciatura; Revisão 
bibliográfica; Outros.  

Na análise dos temas foram considerados os seguintes aspectos: relevância do 
tema, os mais abordados e novos temas. Foram incluídos na categoria de “Outros”, os 
trabalhos com abordagem mais geral, porém em ensino de Ciências e Biologia. 

PRINCIPAIS RESULTADOS 

O Um fato que nos chama a atenção foi a mudança no foco das pesquisas. 
Enquanto em 1990 a maioria das pesquisas centrava-se nos cursos de formação inicial, a 
partir dos anos 2000 houve um aumento nas pesquisas sobre identidade e formação 
docente, redirecionando o foco para o professor, suas opiniões, representações, saberes 
e práticas. Entendemos que este fato proporcionou a diminuição no interesse pela 
formação inicial, podendo ser observado em trabalhos sobre o tema. A figura 1 mostra 
que o III ENEBIO (2010) aponta para uma mudança no foco das pesquisas sobre 
formação inicial, enquanto efeito semelhante ocorreu no VIII ENPEC (2011). Atribuímos a 
esta mudança no foco, o debate constante sobre o estágio supervisionado e a Prática 
como Componente Curricular (PCC), ficando mais evidenciado a partir do Parecer CNE/
CP n. 28/2001 (Brasil, 2001). 

Figura 1. Número de trabalhos apresentados enfocando a formação inicial, por evento 

!  
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Na figura 2 apresentamos um comparativo entre os dois eventos, envolvendo os 
temas de maior interesse dos investigadores da área. Destacamos alguns temas que se 
apresentam em maior número nos dois eventos, são eles: metodologia de ensino; 
pesquisas; prática pedagógica; estágio supervisionado e conteúdo específico. Muito 
timidamente surge a PCC. Justificamos esses resultados pela própria discussão interna 
da área de ensino, considerando a natureza dos conceitos trabalhados e pela prática 
pedagógica ainda pautada pela grande influência do modelo empirista-positivista.  

Figura 2. Número de trabalhos apresentados por evento/focos temáticos 

#  

Na figura 3 apresentamos o total dos trabalhos nos eventos. Observamos o 
número de trabalhos realizado por licenciandos. Este fenômeno pode ser explicado 
também pela exigência de realização dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e do 
Programa Interinstitucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID).  

Dentre os trabalhos destacamos os estudos envolvendo metodologia de ensino, 
seguidos por pesquisas orientadas, prática pedagógica e estágio supervisionado, 
configurando a necessidade de discutir melhor temas ligados ao perfil do futuro professor. 

Figura 3. Percentual dos trabalhos apresentados nos eventos, por tema 

#  
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BREVE DISCUSSÃO 
Este trabalho traz elementos de reflexão para os estudos sobre formação inicial. É 

possível compreender que os temas identificados no estudo dialogam com os 
conhecimentos discutidos na formação docente. Constitui um campo de conhecimento 
rico ao permitir ao licenciando verticalizar os estudos de alta importância para o exercício 
docente. Fragmentar esses conhecimentos dentro do currículo significa romper com o 
compromisso do educador com a sociedade além de retardar o enfrentamento dos 
grandes problemas que ainda desafiam os licenciandos: a dicotomia entre teoria e prática, 
o modelo pedagógico pautado na transmissão e recepção e a concepção empirista-
positivista ainda predominante no ensino de Ciências e de Biologia. 

Elencamos aqui a necessidade de mais aprofundamentos sobre a PCC que, 
certamente, levantará muitas questões específicas do curso, se configurando como uma 
área de estudo bastante rica, apresentando condições para incorporar todas as temáticas 
e criar um contexto extremamente significativo para a formação dos docentes em 
Ciências e Biologia. 
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Resumo  
O presente trabalho buscou analisar o conto “O adeus da sombra”, do autor de grande expressão 
para a lingua portuguesa, o moçambicano Mia Couto. A partir da estratégia de Análise Textual 
Discursiva, desenvolvida por Roque Moraes e Maria do Carmo Galiazzi (2011), surgiu a categoria 
1) Direitos Humanos na aula de Ciências, com duas subcategorias a) Empoderamento dos 
saberes tradicionais; b)explicitação das violações de Direitos Humanos. E a categoria 2) Questões 
relativas à Natureza das Ciências com duas subcategorias a) diálogo entre ciências tradicionais e 
contemporâneas; b) ciências como território de disputa socioeconômica. Dessa forma, foi possível 
traçar um paralelo entre a leitura do texto e as suas possibilidades de abordagem na formação de 
professores de Ciências. Com isso, foi dada ênfase ao diálogo com a Arte – em específico, da 
literatura – e uma abordagem que pense os Direitos Humanos, dando voz aos saberes 
tradicionais, e as questões referentes á Natureza das Ciências na formação dos professores de 
Ciências.  

Palavras–Chave: Direitos Humanos, Natureza das Ciências, Literatura, Formação de Professores 

Abstract 
This study aimed to analyze the short story "O Adeus da Sombra" (Farewell Shadow), of the author 
of great expression for the Portuguese language, the Mozambican Mia Couto. From the Text 
Discoursive Analysis strategy, developed by Roque Moraes and Maria do Carmo Galiazzi (2011) 
emerged the category 1) Human Rights in science class, with two subcategories a) Empowerment 
of traditional knowledge; b) terms of human rights violations; and category 2) questions concerning 
the Nature of Science with two subcategories a) dialogue between traditional and contemporary 
science; b) sciences as an area of socioeconomic controversies. Thus, it was possible to draw a 
parallel between the reading of the text and its approach possibilities in the training of science 
teachers. Thereby, emphasis was given to dialogue with the art - in particular, literature - and an 
approach that think Human Rights, giving voice to traditional knowledge, and related issues will 
Nature Sciences in the training of science teachers. 

Keywords: Human Rights, Nature of Science, Literature, teachers’ training. 

INTRODUÇÃO  
A relação entre os saberes tradicionais e os saberes científicos é um ponto para 

ser abordado importante para ser abordado, quando se busca, na formação de 
professores de ciências, a construção de concepções mais amplas sobre a natureza das 
ciências (NdC) e uma reflexão sobre os Direitos Humanos (DH). Dessa forma, o objetivo 
de nosso trabalho é apresentar o conto literário “O adeus da Sombra” de Mia Couto 
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(Couto, 2012),destacando os aspectos que podem contribuir na formação de professores 
de ciências. 

A relação entre os saberes 

Tanto os saberes tradicionais quanto os saberes científicos podem ser 
compreendidos como inacabados e constituem em possíveis formas de leitura do mundo 
e ação sobre ele.Entretanto, o saber científico historicamente busca estabelecer-se como 
saber hegemônico e universal, relegando o saber popular como um saber local (Cunha, 
2007),havendo, portanto, uma pretensa hierarquia em que o saber científico sobrepõe-se 
aos saberes tradicionais.  

Santos (2013) traz a relação entre o saber local e o universal como um campo de 
tensão no campo dos DH, para superara dicotomia o autor propõe um “cosmopolitismo 
subalterno”,isto é, um projeto emancipatório de sociedade no qual os critérios de inclusão 
social vão além daqueles explícitos pelo capitalismo global. No caso das ciências da 
natureza, a construção de uma concepção de ciência articulando os saberes científicos e 
os saberes populares propicia leituras-açõea de/sobre o mundo mais efetivas. Ainda neste 
contexto, Aikenhead e Lima (2009) discutem a ideia de educação em ciências 
transcultural, partindo de um contexto de experiências com grupos indígenas no 
Canadá.Para os autores, a ciência escolar atual constitui uma tentativa de enculturação 
dos estudantes dentro de uma lógica de ciência eurocêntrica. Para resolver este 
problema, eles propõem um currículo culturalmente responsivo, que inclua as 
representações de ambos sistemas de conhecimento, evitando que o estudante indígena 
seja alienado do processo de educação em ciências por não ver representada a sua 
identidade e contribuindo para que o estudante não-indígena e acostumado à lógica 
eurocêntrica possa perceber a diversidade de formas de pensar o mundo.  

Acreditamos que abordar a discussão da dicotomia saberes tradicionais/saberes 
científicos em sala de aula, buscando sua superação, ajuda a ampliar o repertório de 
representações sobre o fazer científico dos estudantes, ampliando, assim, a compreensão 
deles sobre a NdC, uma vez que a comparação entre os dois modos de ver o mundo 
pode colocar em evidência as questões epistemológicas,axiológicas e ontológicas da 
própria ciência eurocêntrica, além de empoderar em sala de aula grupos familiarizados 
com os saberes tradicionais.A compreensão da NdC (i.e., dos modos de produção da 
ciência e sua relação com o contexto social em que é produzida), é um importante 
componente para a alfabetização científica, relevante em questões pragmáticas, 
democráticas, culturais e morais, além de ser considerado facilitador para o aprendizado 
da ciência como matéria escolar (Lederman, 2007). 

A arte de Mia Couto 
Arte, em uma perspectiva intercultural, é um dos nossos alicerces na abordagem 

de questões referentes à DH (Oliveira e Queiroz, 2013). Richter (2010) enfatiza que a arte 
permite abordar conceitos como cultura, identidade cultural, alteridade, universalidade e 
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regionalismo nos saberes, igualdades e diferenças, relativizando as situações de poder e 
contrastando com verdades estabelecidas.  

Mia Couto é nascido em Moçambique, na África,biólogo,vencedor do Prêmio 
Camões, um dos principais da literatura de língua portuguesa.O conto “O adeus da 
sombra”,retrata uma narrativa contada a partir da voz de um biólogo que vai à mata 
buscar uma “milagrosa” erva que poderia curar uma menina doente.Na mata o narrador 
encontra a curandeira Nãozinha de Jesus e, a partir disso,a história se desenvolve.   

METODOLOGIA 
A partir da estratégia de “Análise Textual Discursiva” (Moraes e Galiazzi, 2011) 

buscou-se elementos que pudessem estabeler diálogos com uma formação de 
professores de que desse ênfase a questões de NdC e DH. Surgindo, assim as 
categorias:1) DH na aula de Ciências, com as subcategorias a) Empoderamento dos 
saberes tradicionais; b)explicitação das violações de DH. E a categoria 2) Questões 
relativas à NdC com as subcategorias a) diálogo entre ciências tradicionais e 
contemporâneas;b) ciências como território de disputa socioeconômica.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A categoria 1) busca elencar fragmentos que permitem discutir a assimetria de 

poder existente nas formas de pensar e subverte-las, assim, a subcategoria a) enquadra 
trechos como “A vizinha dava razões de sua lúcida ignorância” mostrando que o autor 
considera lúcida a crença da personagem, mas a sociedade a diminui. E os trechos “Essa 
mulher eu tinha por intenção. Ela encerrava uma ciência: as plantas curadoiras”; “Com ela 
eu recebia aprendizagem” mostrando o personagem principal, cientista, como uma 
pessoa que aprendia com Nãozinha de Jesus, curandeira. Esses dois exemplos permitem 
discutir o status epistemológico dos saberes tradicionais versus o dos saberes científicos 
e suas representações na sociedade, promovendo, portanto, a referida discussão da 
dicotomia “saberes tradicionais/saberes científicos”.   

A subcategoria b) traz fragmentos como a voz da curandeira “esses vegetais 
começam a rarear. Hoje, existem só de raspão” mostrando que sua principal matéria de 
trabalho estava rareando pela invasão nas matas, um nítido problema ambiental que 
repercute nos DH. A Categoria 2) buscou trazer a visão do autor sobre a construção social 
da ciência, assim, emergiu a subcategoria a) que traz trechos como“Com ela eu recebia 
aprendizagem” e “encerrava uma ciência: as plantas curadoiras”reinterpretados a partir da 
ótica do diálogo entre os diferentes tipos de saberes.Assim, mostra-se a ciência 
contemporânea também construída no diálogo com os saberes tradicionais. Por fim, a b) 
traz o trecho:“Esta viagem será, porém, a última. Meu este trabalho já não poderá 
continuar.Os dinheiros foram retirados, a coisa foi tida sem importância.”Esse fragmento 
possibilita a discussão das Ciências construídas a partir de relações econômicas, poder 
que enfatiza o lucro e o interesse de grandes indústrias. 
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A partir dos diversos trechos acima destacados, observa-se que o conto escolhido 
pode ser utilizado como um instrumento para a criação de estratégias que promovam o 
diálogo entre os saberes tradicionais e os saberes científicos na educação em ciências. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A sugestão que se faz no texto é a de evidenciar estes elementos destacados na 

pesquisa para formar professores de ciências que sejam capazes tanto de perceber a 
dicotomia entre saberes tradicionais e saberes científicos quanto desenvolver abordagens 
em aulas de ciências que sirvam à discussão destes temas por meio da arte (em nosso 
caso, um conto literário).Porém, o conto pode ser empregado diretamente na criação 
destas estratégias para a sala de aula de ciências, ainda que sua utilização dependa da 
capacidade do professor em articular estes conhecimentos de forma a atingir o objetivo de 
superação da dicotomia saberes tradicionais/saberes científicos na educação em 
ciências.  
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IMAGENS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM GENÉRICOS DE SÉRIES DE 
TELEVISÃO  

Ricardo Pestana; Elisa Maia 
Faculdade de Arquitetura, Universidade de Lisboa 

Resumo  

As séries televisivas correspondem atualmente a uma parte muito significativa da programação 
emitida pela televisão, particularmente nos canais por cabo e satélite. Mesmo nos canais 
generalistas, várias séries fazem parte da programação diária. Pode dizer-se que entram pelas 
casas adentro “sem convite” e, mesmo quando é feita uma mudança de canal, há frequentemente 
imagens iniciais que são vistas mais ou menos intencionalmente. E considerando que “uma 
imagem pode valer mais do que mil palavras” haverá muitos milhares de imagens/palavras que 
são vistas/ouvidas e eventualmente poderão ter uma influência subliminar sobre os espetadores 
(in)voluntários. Os genéricos das séries televisivas, sequências que correspondem à parte 
identificativa das séries, embora frequentemente ignorados, dada a sua repetição de episódio em 
episódio, podem veicular ideias mais ou menos corretas de ciência e tecnologia. Nesta 
comunicação, que se baseia num estudo muito mais alargado sobre estrutura formal de genéricos 
de séries de televisão em que foram analisados mais de 2000 genéricos de cerca de 500 séries 
televisivas de entretenimento (Pestana,2014) apresentam-se alguns exemplos de genéricos de 
séries de grande audiência em que são utilizadas imagens científicas, desconstruindo-as e 
avaliando criticamente alguns aspetos científicos, comunicacionais e didáticos. 

Palavras-Chave: Televisão, séries televisivas, genéricos, imagens de ciência, comunicação 
pública da ciência. 

Abstract  

Television series occupy nowadays a very significant part of the time of emission, particularly in 
paid channels. Even in the open signal (free-to-air) channels, several series are part of daily 
programming. We can say that they enter in our homes “without invitation” and even when a 
change in channel occurs, there are a few or not so few images that are seen more or less 
intentionally. Considering that “one image is worth more than one thousand words” there are, this 
way, many thousands of words that are heard and can, eventually subliminally influence the 
(in)voluntary spectators. The main title sequences of television series, which correspond to their 
identification part, present in some cases, scientific/technological images. Although frequently 
ignored, because of their repetition in each episode, these initial moments can transmit more or 
less correct ideas about science and technology. In this communication, based on a very large 
study on the formal structure of more than 2000 main title sequences of about 500 television 
entertainment series, some examples taken from a few popular series in which scientific images 
are used, are presented, deconstructed and critically analysed in terms of their scientific, 
communicational and didactics aspects. 

Key words: Television, television series, initial credits, images of science, public communication of 
science. 
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INTRODUÇÃO  

As séries televisivas constituem parte significativa da programação dos diversos 
canais de televisão. Embora nos canais generalistas a proporção de séries relativamente 
a outros programas não seja maioritária, não é negligenciável. Existem também canais 
que transmitem séries documentais ou de animação infantis, mas não é dessas séries 
que esta comunicação se ocupa, nem de telenovelas, nem de seriados noticiosos ou 
equivalentes.  

Quanto à televisão por cabo ou satélite, a programação de muitos dos canais de 
maior audiência em Portugal é principalmente constituída por séries consideradas de 
entretenimento, na sua maioria de origem americana, com alguma representação de 
séries britânicas, canadianas ou de coproduções várias (Pestana, 2014). É de algumas 
destas séries que se vai tratar nesta comunicação, mais particularmente de imagens dos 
seus genéricos. 
 Designa-se por genérico de uma série (ou de um filme) a sequência constituída 
pelo título e créditos relativos aos diferentes participantes como sejam atores, produtores, 
realizadores e outros intervenientes de várias categorias (Aumont & Marie 2009). A 
maioria das séries apresenta, logo no início ou após uma curta sequência fílmica, um 
genérico de duração variável, em regra não excedendo poucos minutos (Pestana, 2014). 
Nesse genérico há frequentemente uma sequência fílmica autónoma onde o título se 
insere, que se repete de episódio em episódio ao longo de cada temporada ou mesmo de 
toda a série, sempre igual ou com algumas variações, associada quase sempre a um 
tema sonoro e que corresponde à parte identificativa da série. Ao contrário dos filmes que 
são peças únicas, nas séries há a necessidade de estabelecer para os espetadores uma 
forma de reconhecimento, e isso é feito principalmente com o tema sonoro e com essa 
parte autónoma dos genéricos que, porém, se não for vista, não prejudica o desenrolar da 
trama do episódio, trazendo como consequência o facto de ser mais ou menos ignorada 
pela maioria dos espetadores (Verat, 2012).  

A ordem de apresentação do título e dos créditos, bem como a sequenciação de 
imagens intercaladas ou sobrepostas, foi já estudada em pormenor em trabalho anterior 
(Pestana, 2014). Embora possa ser importante para compreensão da estrutura do 
genérico, a análise sistemática de conteúdo das imagens apresentadas não foi feita, pois 
o trabalho focou-se na área do design gráfico. No entanto, uma análise superficial de 
conteúdos permitiu referenciar genéricos em que são utilizadas imagens de 
características científicas e/ou tecnológicas. Para simplificar a linguagem não será feita 
aqui uma discussão sobre a distinção entre ciência e tecnologia, referindo sempre as 
imagens como científicas.  

Para o presente estudo foram escolhidos alguns genéricos com vista a uma análise 
de conteúdos mais aprofundada. Verificou-se que as imagens científicas utilizadas nem 
sempre estão diretamente relacionadas com o conteúdo da série, servindo, no entanto, 
para criar o seu ambiente geral.  Pretende-se nesta comunicação exemplificar a sua 
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utilização em genéricos de algumas séries de grande audiência, mostrando as imagens e 
a forma como foi feita a sua integração na sequência fílmica, explorando aspetos 
estéticos e simbólicos. Propõe-se também chamar a atenção para as possíveis 
consequências, junto do público em geral, da sua utilização recorrente, pois que os 
genéricos são habitualmente comuns a todos (ou quase todos) os episódios de pelo 
menos uma temporada de cada série. O potencial didático da exploração das imagens 
não deve também ser negligenciado, em particular em casos de séries apelativas para 
gerações mais jovens.  

METODOLOGIA 

 Para este estudo foram selecionados, a partir da amostra utilizada no trabalho 
referido (Pestana, 2014), genéricos de algumas séries que podem servir de exemplo de 
utilização de imagens científicas. A amostra global do estudo base foi constituída por 
cerca de 2000 genéricos de mais de 550 séries produzidas ao longo dos últimos 50 anos, 
mas maioritariamente já no século XXI, recolhidas entre fevereiro de 2011 e setembro de 
2013. Os genéricos foram obtidos a partir de episódios disponíveis em diversos sites na 
internet (muitos deles entretanto desativados) encontrados através de pesquisas simples 
nos principais motores de busca como Google, Bing e Sapo. Os dados relativos ao ano de 
produção dos episódios e seus países de origem, obtiveram-se no site IMDb — Internet 
Movie Database - propriedade da amazon.com: http://www.imdb.com/. 
 Os genéricos foram depois cortados dos episódios e organizados de acordo com 
um conjunto de critérios estabelecido. Apesar de não ter sido feita análise de conteúdos, 
foram tomadas breves notas relativamente às imagens utilizadas. Isso facilitou a escolha 
das séries/genéricos a serem analisados com algum pormenor relativamente à existência 
e tipologia de imagens científicas utilizadas, não obrigando a uma nova visualização de 
todos os genéricos.   

PRINCIPAIS RESULTADOS 
 Os genéricos selecionados foram de novo visualizados. Para a sua análise foi 
considerada principalmente a parte autónoma, tendo-se obtido um conjunto de genéricos 
em que as imagens científicas têm uma prevalência acentuada, deixando para um 
trabalho futuro outros em que essas imagens são menos importantes ou constituem 
meras referências. 
 As imagens incluídas nos genéricos escolhidos são de diferentes tipos, mais ou 
menos diretamente relacionadas com o conteúdo da série respetiva. Sem pretender 
estabelecer uma classificação rígida baseada nas imagens, podem considerar-se 
genéricos de vários tipos: de carácter médico (ER, House MD, Anatomia de Grey); de 
investigação criminal baseada em análises forenses laboratoriais (várias versões de CSI – 
Las Vegas, Nova York, Miami); com aspetos cibernéticos (CSI Cyber, Person of Interest); 
com símbologia matemática (Numbers, Rubicon) ou química (Breaking Bad). Outros como 

�345

http://www.imdb.com/


os de MacGiver, Touch ou The Big Bang Theory apresentam imagens de vários tipos. Um 
caso muito especial é o da série de culto The Simpsons, em exibição há mais de 25 anos, 
em que os genéricos mudam em todos os episódios embora mantendo uma estrutura 
comum, havendo frequentemente uma imagem de uma central nuclear identificada com 
um modelo de um átomo de Rutheford e o símbolo de perigo de radiação, contrastando 
com procedimentos irresponsáveis (Fig.1). 

Figura 1. Fotogramas de um genérico de The Simpsons 

%  

 Entre os genéricos referidos salientam-se o de The Big Bang Theory que apresenta 
em 20 segundos a evolução (algo fantasista) do Universo desde o Big Bang, ou o de 
NUMB3RS em que as imagens e o texto falado mostram a importância dos números. A 
imagem da dupla hélice do ADN é utilizada muitas vezes pelo seu valor simbólico e 
estético, mesmo fora do contexto específico, como em CSI Cyber (Fig.2). 

Figura 2. Fotogramas do genérico de CSI Cyber 

%  
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 Na série Breaking Bad, imagens de fórmulas químicas e da Tabela Periódica e o 
grafismo do título remetem claramente para a química. Nos créditos aparecem também 
letras realçadas a verde como se fossem símbolos de elementos químicos (Fig.3).  

Figura 3. Fotogramas do genérico de Breaking Bad 

%  

 Como exemplo de exploração didática deste genérico pode propor-se aos alunos 
que identifiquem elementos representados ou que destaquem nos seus nomes símbolos 
de elementos químicos. Note-se que esta série tem um conteúdo polémico que poderá 
ser discutido, mas noutro contexto, em relação com a problemática das drogas. 

BREVE DISCUSSÃO 
 Embora seja reconhecido que os genéricos das séries são, em regra, ignorados 
pelos espetadores, consistindo numa espécie de chamada indicando que o programa vai 
começar, essas imagens repetidas semana após semana ao longo de cada temporada 
podem ter impacte na forma como são vistos laboratórios, técnicas analíticas, imagens 
médicas, ou novas tecnologias informáticas ou outras, contribuindo para familiarizar os 
espetadores, (in)voluntários com imagens e simbologia científicas. Pretende-se 
apresentar e discutir esta problemática, sugerindo possíveis explorações didáticas de 
alguns genéricos de séries conhecidas.  
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AS ESTRELAS DE VAN GOGH: A RELAÇÃO CIÊNCIA E ARTE NA 
PROMOÇÃO DA CURIOSIDADE EPISTEMOLÓGICA NAS AULAS DE 

CIÊNCIAS  

Maria Auxiliadora Delgado Machado  
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

Resumo  
Esse trabalho se insere no bojo de uma pesquisa na área de formação inicial e continuada de 
professores de ciências dos anos finais do Ensino Fundamental. Buscamos explorar a relação 
ciência e arte a partir de oficinas pedagógicas, a fim de observar como tais atividades se prestam 
à práticas interdisciplinares e contextualizadas que, segundo os documentos oficiais da educação 
brasileira, deveriam caracterizar a ação docente nesse nível escolar. Nesse recorte, descrevemos 
as fases relacionadas à realização de uma oficina pedagógica de astronomia que tem a arte da 
pintura como norteadora da discussão em torno de conteúdos que não são satisfatoriamente 
contemplados na grade curricular tradicional, como é o caso da constituição das estrelas. Para 
isso usamos as pinturas de Vincent Van Gogh em que ele representa estrelas no céu. A visão de 
Van Gogh para esses objetos é comparada aos desenhos prévios dos alunos, que associam a 
esses objetos estelares uma ideia de rigidez. A contemplação das telas propicia um outro olhar, de 
forma que os alunos passam a se perguntar sobre a natureza do material constituinte das 
estrelas. Nessa dinâmica, concluímos, a partir da comparação dos desenhos produzidos no início 
e no final da oficina, uma mudança na forma de representar as estrelas. Além disso, a análise de 
conteúdo  das falas dos alunos mostra que a relação com o conteúdo foi motivadora, deflagrando 
um ciclo de questionamento nos moldes do “querer saber” que define o conceito de curiosidade 
epistemológica segundo a plataforma de Paulo Freire.  

Palavras–Chave: Relação Ciência e arte, Ensino de astronomia, curiosidade epistemológica.  

Abstract  
This work is developed within a research on initial and continuing training of science teachers from 
the final years of elementary school.  We wish to explore the relationship between science and art, 
from educational workshops in order to observe how such activities enable interdisciplinary and 
contextualized practices, according to the official documents of Brazilian education, should 
characterize the teaching activity in school level.  Here we describe the realization of an 
educational workshop of astronomy that has the art of painting as axis for a discussion around 
content that is not satisfactorily addressed in the traditional curriculum, as in the case of star 
formation.  For this we use the paintings of Vincent Van Gogh is a starry sky. Van Gogh's vision for 
these objects is compared to previous designs of the students, who associate these stellar objects 
a sense of rigidity. The contemplation of screens provides another look so that students begin to 
wonder about the nature of the constituent material of the stars. n this action, we conclude from the 
comparison of the drawings produced at the beginning and end of the workshop a change in the 
way of representing the stars. In addition to content analysis of the speech of students, shows that 
the relationship with the content was motivating, triggering an inquiry cycle along the lines of the 
concept of epistemological curiosity according to Paulo Freire's platform.  

Keywords: Science and Art, astronomy education, epistemological curiosity.  
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INTRODUÇÃO 
O presente trabalho focaliza um recorte de uma pesquisa na área de formação de 

professores de ciências que atuam no segundo segmento do ensino fundamental da 
estrutura da escola básica no Brasil. Entre os objetivos da pesquisa buscamos entender 
como a relação ciência e arte pode auxiliar no enfrentamento da rigidez do currículo de 
ciências e favorecer uma maior envolvimento dos alunos com os conteúdos trabalhados. 
Nesse sentido defendemos que tal relação, apresentada no formato de oficinas 
pedagógicas de natureza dialógica, podem se transformar em um momento 
problematizador segundo os pressupostos de Paulo Freire (1996), e que  remete ao 
conceito de curiosidade epistemológica. Para Gehlen, Auth e Auler (2008) esse conceito, 
original da plataforma freireana, implica em atitude de “querer saber - que desafia e 
engaja os alunos durante o processo de ensino-aprendizagem.”  

Apresentamos as etapas de organização de uma série de oficinas pedagógicas de 
astronomia, bem como alguns resultados que sinalizam como esse conteúdo pode ser 
potencializado por atividades de natureza artísticas e culturais. Ressaltamos que ao optar 
pelo formato de oficinas pedagógicas esperamos potencializar uma metodologia de 
trabalho em grupo, na qual o saber, segundo Candau e Zenaide (1999), não se constitui 
apenas no resultado final do processo de aprendizagem, mas também no processo de 
construção do conhecimento.  

METODOLOGIA  
As oficinas pedagógicas em questão, vem sendo realizadas no inicio do ano letivo 

do sexto ano do Ensino Fundamental, durante os últimos quatro anos, tendo como foco as 
obras do pintor holandês Vincent Van Gogh nas quais ele representa as estrelas no céu. 
No sentido de conjugar a contrução de conhecimento em astronomia ao conteúdo cultural 
das pinturas de Van Gogh esquematizamos três etapas de realização de oficinas. A 
realização dessas oficinas é planejada conjuntamente com os professores de ciências e 
de artes de cada escola.  

Na primeira etapa, que ocorre em uma aula, os alunos são solicitados a 
desenharem um céu estrelado, devendo responder de que são formadas as estrelas. Isso 
suscita dúvidas pelo fato de que  um céu cheio de estrelas não é uma paisagem comun a 
eles. Mesmo assim eles concordam em desenhar e o resultado, em geral, mostra estrelas 
de cinco pontas que segundo eles são constituidas de material como rocha, pedras, 
pedaços de cometas, pedaços de meteoros, que remete a uma ideia de rigidez.  

A segunda etapa, também realizada em uma aula, consiste na  apresentação de 
uma sequência de slides focalizando algumas obras de  Van Gogh, em diferentes 
momentos de sua arte. Esta sequência de obras é contextualizada em função dos 
movimentos artísticos relacionados a cada obra, contemplando assim o conteúdo da 
disciplina de artes.  
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Após a exposição dos dois últimos slides, contendo as obras Café Noturno e Noite 
estrelada sobre o Rhones, chamamos a atenção dos alunos para as estrelas desenhadas 
por Van Gogh. Nesse momento pedimos que eles façam uma comparação com os 
desenhos previamente produzidos por eles na aula anterior, pedindo para que eles 
apontem as diferenças. A discussão logo se direciona para a forma das estrelas de Van 
Gogh que não apresentam pontas.   

Perguntamos novamente sobre a constituição das estrelas. Diante dessas novas 
imagens observamos uma mudança nas respostas em relação as da primeira aula. Os 
alunos respondem que as estrelas são formadas de fogo, explosões e gás. A menção ao 
gás inicia uma discussão sobre como esse gás pode se manter unido, o que possibilita 
uma discussão sobre gravidade que imediatamente é comparada a gravidade da Terra, 
proporcionando uma ampla faixa de discussão sobre a formação do universo, das estrelas 
e do sistema solar.  

A abordagem desses temas consiste na terceira etapa de oficinas que se realizam 
nas aulas procedentes ainda centradas na obra de Van Gogh, como a natureza da luz, luz 
como cor, e uma série de questões surgidas a partir da dialogicidade da primeira 
atividade, que impulsionam o querer saber característico do que Paulo Freire chamou de 
curiosidade epistemológica.  

Alguns meses após a segunda aula, os alunos da escola são convidados 
novamente, agora na aula de artes, a desenhar um céu estrelado. Para essa atividade 
são disponibilizados tintas a base de água e pincéis. Para muitos alunos essa é a primeira 
oportunidade de usar tinta e pincéis, e os desenhos produzidos são fortemente inspirados 
na obra de Van Gogh. 

Tomamos os devidos cuidados para os alunos não confundirem a representação 
artística das estrelas pintadas por Van Gogh com um modelo físico. Para isso expomos a 
obra do artista e exploramos as diversas representações expressas em sua obra.  

No município do Rio de Janeiro os passeios ou atividades da escola não podem 
ultrapassar as 17:00, inviabilizando a observação do céu. Finalizamos o projeto com idas 
ao planetário que oferece uma simulação do céu noturno que tem sido muito proveitosas 
em termos da discussão do conteúdo de astronomia pós-visita. 

PRINCIPAIS RESULTADOS  
Além dos desenhos produzidos pelos alunos pedimos a eles que respondessem de 

forma livre a seguinte questão: “O que vocês acharam da atividade desenvolvida na 
oficina das estrelas?”. A partir de uma análise que buscou inicialmente a recorrência de 
palavras, termos e/ou ideias recorrentes, efetuamos uma análise de conteúdo dessas 
falas.  

Entre as categorias identificadas nos chamou a atenção aquelas que traduzem o 
prazer dos alunos durante a realização das oficinas. Observamos também, a partir das 
falas analisadas, o reconhecimento da importância da pintura artística, e como a inovação 
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da ação desenvolvida em relação as aulas do dia-a-dia mobiliza muito o aluno e chama 
sua atenção.  

Destacamos ainda um conjunto de quatro categorias que se mostram encadeadas 
nas falas dos alunos: “identificação do novo conhecimento”; “reação ao novo 
conhecimento”; “interesse por mais conhecimento” e “motivação para ir mais além”. 
Interpretamos essa sequência de categorias como um indicador da mobilização da 
curiosidade epistemológica dos alunos.  

BREVE DISCUSSÃO 
Trabalhar com a relação ciência e arte é uma possibilidade de se potencializar a 

construção do conhecimento científico e agregar capital cultural à formação dos alunos. 
No contexto das escolas públicas brasileiras, que atendem a uma grande parte da 
população historicamente excluída das diferentes manifestações culturais, essa 
experiência pode ser marcante no sentido de abrangência de visão de mundo e 
fortalecimento da cidadania.  

Do ponto de vista da formação dos professores, podemos assinalar que essas 
atividades, em forma de oficinas pedagógicas podem se constituir em: 

• Exercício de um pensamento interdisciplinar que envolve questões das diversas 
áreas das ciências da natureza, bem como da filosofia, e história, além de 
conhecimentos referentes a técnicas em expressões artísticas; 

• Despertar a curiosidade epistemológica de alunos e mesmo de professores e 
promover atividades de “procurar saber”, incentivando naturalmente a atividade de 
pesquisa já em sala de aula. 

• Fortalecimento da autonomia diante das questões do cosmo que pode se reverter 
no fortalecimento da cidadania. 
Temos claro pela nossa experiência que pensar o ensino de ciências na 

perspectiva da relação ciência e artes pode contribuir na motivação de alunos e mesmo 
de professores em torno da disciplina de ensino de ciências.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
Candau, V. M., & Zenaide, M. N. T. (1999) Oficinas Aprendendo e Ensinando Direitos  

Humanos, João  Pessoa:  Programa  Nacional  de  Direitos  Humanos;  Secretaria  
da Segurança Pública do estado da Paraíba; Conselho Estadual da Defesa dos 
Direitos do Homem e do Cidadão. 

Freire, P. (1996). Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa. Paz 
e Terra. Rio de Janeiro.  

Gehlen, S.T.; Auth, M.A. & Auler, D. (2008). Contribuições de Freire e Vygotsky no 
contexto de propostas curriculares para a Educação em Ciências. Revista 
Electrónica de Ensenãnza de las Ciências, 7 (1), 65-83. 

�351



SIUM MINUTO ALER+ CIÊNCIA, UM PROJETO INTERDISCIPLINAR 

Manuela Batista; Cecília Galvão  
Instituto de Educação  

Resumo  
Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que, partindo do ponto de vista dos 
intervenientes, indagou conhecer a dinâmica de um projeto interdisciplinar de uma escola, da 
região oeste de Portugal, que através das suas ações, ancoradas no currículo, tem associado 
diferentes saberes e interligado comunidades em torno de questões problemáticas paralelas.  
A pesquisa procurou compreender especificamente o contributo do enlace Ciência- Literatura para 
o desenvolvimento da cidadania e promoção da literacia científica, no complexo mundo do século 
XXI. 
O quadro conceptual explorou as implicações da globalização no processo de ensino e de 
aprendizagem e a relação da interdisciplinaridade com a totalidade do conhecimento, 
particularizando-a para a união Ciência-Literatura.  
A pesquisa inseriu-se num paradigma interpretativo, com uma abordagem metodológica qualitativa 
a que se associou o método de estudo de caso. Na recolha dos testemunhos foram utilizados 
diversos instrumentos de recolha de dados, tais como observação, narrativa, questionário e 
entrevista semiestruturada, analisados com a técnica da análise de conteúdo. 
Os resultados indigitam para que partindo do enlace Ciência- Literatura seja possível implementar 
projetos interdisciplinares  e trabalhar conteúdos vinculados às realidades locais e globais, 
envolvendo e responsabilizando todos os intervenientes, num compromisso que assista à 
formação do cidadão.  
Esta configuração possibilita inúmeros proventos, tais como, a aquisição de ferramentas que 
dotam os cidadãos de plasticidade suficiente para que possam participar e atuar, mobilizando 
conhecimento e capacidades, em ambientes complexos e instáveis. 

Palavras–Chave: Globalização; Complexidade; Interdisciplinaridade; Cidadão; Literacia-científica. 

Abstract 
This article presents the results of a survey which, starting from the point of view of the actors, 
sought to know the dynamics of an interdisciplinary project of a school, of the western region of 
Portugal, who through their actions, anchored in the curriculum, have associated different types of 
knowledge and connected communities around parallel problematic issues. 
This research seeks to know specifically the contribution of the Science-Literature link for the 
development of citizenship and promotion of scientific literacy in the complex world of the XXI 
century. 
The conceptual framework explores the implications of globalisation in the teaching and learning 
process, and the relationship of the Interdisciplinarity with the totality of knowledge, particularizing 
to Science-Literature union.  
The research fits in the interpretative paradigm, with a qualitative methodological approach that 
was associated with the case study method. In the collection of testimonies were used several data 
collection tools, such as observation, narrative, questionnaire and semi-structured interview, 
analyzed with the technique of content analysis. 
The results appoint for that starting from the Science- Literature link is possible implement 
interdisciplinary projects and work contents tied to local and global realities, involving and  sharing 
the responsibility with all the actors involved, in a commitment that assist the formation of the 
citizen. 
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This setting enables numerous proceeds, such as the acquisition of tools that dower the citizens of 
enough plasticity for they can be able to participate and act, mobilizing knowledge and capabilities 
in complex and unstable environments. 

Keywords: Globalisation; Complexity; Interdisciplinarity; Citizen; Scientific literacy. 

INTRODUÇÃO 
“ A aldeia global” 

Uma leitura ao início deste século XXI oferece-nos reflexos de complexas e céleres 
transfigurações globais, geradoras de diversidade e contrastes, que dificultam a leitura e a 
laboração escolar da realidade.  

Um exemplo, in extremis, que espelha este raciocínio é o anúncio publicitário 
“Aldeia Global” de 2012, que colocava um telemóvel de última geração, hoje obsoleto, 
mas mãos dos habitantes de uma aldeia transmontana, através do qual acediam – via 
rede espanhola - às diferentes aplicações, cantarolando, numa língua alheia, a música “all 
together now” dos Beatles. Não é esta globalização que pretendemos para os alunos, 
cidadãos inábeis para perceber a tecnologia/ciência, com baixa literacia científica e 
pertença e acessos restritos ao “mundo global”.  

Este eco propaga-se, sob distintas configurações, por outras regiões do país, nas 
quais a escola continua subordinada à estrutura tradicional de disciplinas estanques – 
abastecedoras de visões fragmentadas e/ou descontextualizadas - , que pode não 
contemplar problemas fundamentais e globais, nem as características do 
desenvolvimento cognitivo do aluno, dificultando a perceção da globalidade do saber e a 
sua integração no conhecimento.  

Globalização: a interdisciplinaridade e a totalidade do conhecimento. 
Segundo Hernández e Ventura (1998) a escola poderá globalizar-se através da 

interdisciplinaridade – nível de colaboração entre disciplinas, assente na reciprocidade 
dos intercâmbios, conducente ao enriquecimento dos fragmentos e do coletivo, Japiassu 
(1976).  

Para a escola deste século, Morin (2000) defende a promoção de conhecimentos 
provenientes das ciências naturais e a integração das humanidades, paralelamente tem-
se verificado a emergência de pesquisas na educação em ciências, em que autores como 
Galvão (2006) referenciam o potencial pedagógico do enlace Ciência-Literatura para o 
desenvolvimento de uma “literacia dinâmica”, através de experiências inovadoras, 
significativas e instigadoras de expressões criativas, que recorrem ao resgate histórico, 
artístico e cultural para diligenciar laços entre os universos conceptual e imaginário. 

Neste estudo - que procurou conhecer um projeto escolar interdisciplinar, da região 
oeste de Portugal - admite-se que a escola pode globalizar-se via projetos 
interdisciplinares, centrados em problemáticas reais, num diálogo interdisciplinar 
construído e partilhado com a(s) comunidade(s), perspetivando o desenvolvimento da 
cidadania. 
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METODOLOGIA 
Face ao exposto e circundando a problemática do estudo - Quais as implicações 

de projetos interdisciplinares na construção da Nova Escola do século XXI? - surgiu uma 
questão orientadora: Que potencialidades são identificadas na ligação Ciência-Literatura 
para a promoção da literacia científica, no âmbito deste projeto? E três questões que 
procuraram conhecer: a dinâmica do projeto; como são implementadas as tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) e os produtos resultantes. 

A metodologia usada, na procura das respostas, insere-se num paradigma 
interpretativo, com uma abordagem metodológica qualitativa,  associada ao método de 
estudo de caso que, segundo Yin (2009), pode aplicar-se para narrar intervenções no 
contexto onde ocorrem, visando conhecer os “como” e os “porquê”, podendo enlaçar 
estudos de caso único e abordagens qualitativas. 

A pesquisadora integrou a equipa do projeto e recolheu, com distintos instrumentos 
- observação, narrativa, questionário e entrevista semiestruturada -, os testemunhos dos 
intervenientes - cinco professores, dezassete alunos e quatro participantes -, em dez 
ações, decorridas de 2010 a 2014. 

 Com o intuito de não enviesar a interpretação da realidade, submeteu-se a 
informação recolhida a triangulação interna, através da análise sistemática das recolhas e 
da leitura articulada com o referencial teórico. 

 Do tratamento dos dados - técnica da análise de conteúdo - emergiram dez 
categorias e respetivas subcategorias, apresentadas no próximo item. 

PRINCIPAIS RESULTADOS 
Da tabela 1, ressalta que a equipa nuclear e restantes docentes são professores de 

leitura que mobilizam ciências, alunos e outros indivíduos, comprometendo-os na leitura 
de problemáticas reais. 

Tabela 1. Categorias 1 e 2 

É a equipa nuclear – com visão abrangente e integradora do ensino – que esboça 
as linhas orientadoras das ações e garante apoios internos/externos, evidências da tabela 
2. 

1. Intentos do projeto 2. A(s) equipa(s) do projeto

Ler mais e melhor 

Mobilizar ciências  
e indivíduos 

O contexto  
A constituição 
Os alunos 
As coordenadoras  
A inter-relação
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Tabela 2. Categorias 3 e 4 

Existe coerência entre a teoria e a prática destes professores, que concebem a 
interdisciplinaridade, ancorada no currículo, como um compromisso alicerçado no 
empenho pessoal. Detetamos partilhas profícuas de saberes e abordagens 
interdisciplinares de problemáticas contextualizadas, diversificadas no género-espaço-
tempo.  

Da tabela 3, sobressai, também, o envolvimento do aluno na sua aprendizagem e a 
prática e desenvolvimento da sua autonomia. 

Tabela 3. Categorias 5 e 6 

O enlace Ciência-Literatura é impulsionador do “1 min aLer+ Ciência”: propulsor do 
desenvolvimento da literacia científica, tabela 4. 

À equipa é-lhe reconhecida responsabilidade intelectual e comprometimento com o 
projeto, que mobiliza muitas pessoas e descerra diferentes modos de viver a escola e de 
participar na sociedade. 

3. Conceção das ações do 
projeto

4. Pareceres das coordenadoras sobre 
educação

Génese 
Articulações  

O Sistema educativo 
A servência da escola

5. Entendimentos dos 
professores sobre a 
interdisciplinaridade

6. Características coligadas 
aos projetos interdisciplinares 

na prática da equipa

Abordagens 

Concretização 

Potencialidades

Abordagem de problemáticas quotidianas locais 
e globais 
Padrão das atividades 
Participação ativa do aluno 
Sensibilização e abertura a todos
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Tabela 4. Categorias 7 e 8 

Na tabela 5, verifica-se que o envolvimento de novas disciplinas – particularmente 
as TIC –  no núcleo da equipa constitui-se auxiliar no desenvolvimento do projeto, já 
fatores como a crise económica e oscilações da tutela poderão condiciona-lo. 

Tabela 5. Categorias 9 e 10 

BREVE DISCUSSÃO 
No que concerne ao ensino para este século, Morin (2000) considera indispensável 

substituir “fragmentação. vs. totalização de saberes” pelo conceito de complexidade. As 
orientações gerais, perscrutadas neste estudo, concebem a complexidade para 
restabelecer as noções de multiplicidade e diversidade dos saberes dispersados ao longo 
da história da educação.  

Os resultados indigitam para que partindo do enlace Ciência - Literatura seja 
possível construir “as passarolas” da vida, transportando o mundo exterior para a escola 
ou permitindo a saída desta para aprender com o universo extrínseco.  

Através deste enlace é possível conceber a ciência descomplicada e acessível a 
todos os “aldeões”, implementar projetos interdisciplinares, ancorados no currículo, 
trabalhar conteúdos vinculados às realidades locais e globais, envolvendo e 

7. Particularidades identificadas  
no enlace Ciência-Literatura

8. Produtos resultantes das ações

Instigadora de emoções 
Adaptabilidade do acervo literário mundial 
Impulsionadora do “1 min aLer+ Ciência” 
Premissa para outras leituras  
Assistente na compreensão da complexidade 

Proventos corpóreos 
Proventos incorpóreos 
Mudanças nas práticas 
Melhoria de competências 
Reconhecimento e validação externa 
 

9. Aspetos facilitadores do 
desenvolvimento do projeto

10. Aspetos que dificultam o 
desenvolvimento do projeto

Atributos profissionais e pessoais 
Descerrar-se aos outros 
Maior profundidade em sala de aula 
Avaliação sistemática das atividades

Preparação de atividades para um público 
diversificado 
Basilares desadequados  
A resistência dos professores  
Condições exteriores
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responsabilizando os intervenientes, num compromisso que assista à formação do 
cidadão.  

Esta configuração possibilita inúmeros proventos, como a aquisição de múltiplas 
ferramentas que munem os cidadãos de plasticidade suficiente para participar e agir, 
mobilizando conhecimento e capacidades, neste mundo de mutáveis complexidades. 

Esta maneira de viver a Escola poderá providenciar linhas orientadoras para um 
modelo de educação e formação, mais dinâmico e harmonizável com o avanço acelerado 
que têm hoje a ciência e tecnologia, e com a procura de respostas para os desafios deste 
século. 
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AMBIENTALIZAÇÃO CURRICULAR: UM ESTUDO DAS POSSIBILIDADES 
NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG, BRASIL 

Carla Valeria Leonini Crivellaro; Elisabeth Brandão Schmidt 
Universidade Federal do Rio Grande – FURG, Rio Grande, RS, Brasil 

Resumo 
Trata-se de pesquisa de pós-doutorado, em andamento, que tem como objetivo compreender as 
abordagens e possibilidades de inovação metodológica no processo de ambientalização curricular 
no ensino superior. A primeira etapa da pesquisa, de cunho qualitativo, constituiu de um 
levantamento das 864 disciplinas e análise das ementas dos 12 cursos de formação de 
professores da Universidade Federal do Rio Grande que apresentam um enfoque ambiental, a 
partir das concepções de meio ambiente e Educação Ambiental. Resultaram desse levantamento 
59 disciplinas com potencial de ambientalização curricular as quais constituiram o corpus da 
pesquisa. Tendo como base o Diagrama Circular elaborado pela Rede Ambientalização Curricular 
dos Estudos Superiores e por meio da Análise Textual Discursiva emergiram as categorias que 
possibilitaram compreender as abordagens para uma proposta de ambientalização curricular na 
Universidade. A integração das diferentes áreas de conhecimento, a aprendizagem participativa e 
o debate sobre a dimensão educativa das principais questões que envolvem a dimensão 
ambiental despontaram como importantes para o processo de ambientalização curricular. 
Decorrente dos resultados foi proposto um Seminário Interdisciplinar de Ambientalização 
Curricular e a criação da disciplina Laboratório de Educação Ambiental visando propiciar um 
espaço de discussão e de práxis da Educação Ambiental de forma cooperativa e interdisciplinar. 
As contribuições do estudo já estão sendo incorporadas nos currículos dos cursos de formação de 
professores e potencializam os processos de ambientalização ainda incipientes na Universidade 
Federal do Rio Grande, localizada no extremo sul do Brasil. 

Palavras-chave: Ambientalização curricular. Universidade. Formação de professores. 

Abstract   
This is post-doctoral research in progress that aims to understand the approaches and 
methodological opportunities for innovation in curriculum greening process on undergrad 
education. The research first stage, a qualitative one, consisted of 864 courses survey and the 
analysis of 12 teacher training courses at the Federal University of Rio Grande which have an 
environmental focus, from the environmental concepts up to Environmental Education. From this 
survey, 59 courses had potential of curriculum greening which constituted the research corpus. 
Based on the rounded diagram prepared by Network Environmentalization Curriculum of 
Undergrad Education and through Textual Discourse Analysis categories emerged and enabled to 
understand the approaches to a proposed curriculum greening at the university. The integration of 
different areas of knowledge, participatory learning and the educational dimension debate of the 
main issues surrounding the environmental dimension emerged as an important step to the 
curriculum greening process. From the results, it was proposed an Interdisciplinary 
Environmentalization Curriculum Seminar and the creation of an Environmental Education 
Laboratory course in order to provide a forum for discussion and practice of environmental 
education in a cooperative and interdisciplinary way. The study's contributions are already being 
incorporated in the curricula of teacher training courses enhancing the incipient greening 
processes at the Federal University of Rio Grande, located in southern Brazil. 

Keywords: Curriculum greening. University. Teacher training. 
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INTRODUÇÃO  
Ambientalização curricular é o tema que trazemos neste estudo realizado no 

âmbito do estágio pós-doutoral do Programa de Pós-graduação em Educação da 
Universidade Federal do Rio Grande – FURG, Brasil, com o objetivo de desenvolver 
estratégias de inovações metodológicas no processo de ambientalização curricular. 

Há um movimento por parte de professores da FURG, vinculados ao Programa de 
Pós-graduação em Educação Ambiental – PPGEA, que aposta na ambientalização do 
currículo a partir da ação coletiva em rede de instituições e sujeitos (Galiazzi, 2006), bem 
como no conceito de ambientalização sistêmica descrita por Kitzmann (2009), o qual se 
refere à ressignificação tanto de conteúdos e metodologias quanto de estruturas 
educativas, num processo abrangente de integração da dimensão socioambiental. 
 Outro fator fundamental é o pertencimento do professor ao campo da Educação 
Ambiental - EA. Daí a ambientalização do professor, questão de grande complexidade, 
que não tem sido prioridade nos espaços formais, não formais e informais.  

Assim, a contribuição do presente estudo é dar suporte ao processo de 
ambientalização dos cursos de formação de professores da FURG, fortalecendo as linhas 
de pesquisa e integração da Pós-Graduação, Graduação e Educação Básica, refletindo 
na qualificação dos licenciandos da FURG - futuros docentes da rede de ensino básico.  

METODOLOGIA 
O estudo, com base qualitativa, apoiou-se em características propostas por Bogdan 

& Biklen (1994). Conforme os autores, quem opta por uma pesquisa qualitativa, expande 
a compreensão, motivando ainda mais a escolha por esta abordagem.  

Um programa metodológico, de acordo com Piedras (2005), é o mecanismo básico 
da organização e construção do sistema de conhecimento, em duas dimensões, como 
aponta Galindo Cáceres (1998): “o espaço conceitual e a árvore de busca”. Nossa 
trajetória envolveu um estudo das possibilidades de ambientalização curricular por meio 
da especulação das diversas formas de ver e ser no mundo, mapeando suas práticas 
(produção e recepção), formas (fluxo) e processos (de articulação). 

Corpus da pesquisa 
O estudo estabeleceu um diálogo com os Quadros de Sequência Lógica - QSL dos 

12 cursos presenciais de formação de professores da FURG: Artes, Ciências Biológicas, 
Pedagogia, Educação Física, Química, Física, Letras, Geografia, História, Matemática, 
Ciências Exatas e Educação do Campo.  

As disciplinas foram selecionadas a partir das concepções de EA que têm nos 
constituído como educadoras ambientais. Partimos do conceito de meio ambiente, no qual 
o ecológico, o cultural, o social, o econômico, o histórico, o ético, o político e o estético 
com suas interfaces estabelecem a relação de inter-relação e interdependência que 
compõem o meio.  
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De acordo com Sauvé (2005), a trama do meio ambiente é a trama da própria vida, 
ali onde se encontram natureza e cultura; o meio ambiente é o cadinho em que se forjam 
nossa identidade, nossas relações com os outros, nosso “ser-no-mundo”. Assim, a 
relação entre os seres humanos, os seres humanos e a sociedade, sua biodiversidade, as 
políticas e a práxis foram o ponto de partida para a identificação das disciplinas que 
poderiam conter essa abordagem.  

Utilizamos o movimento sugerido pela ATD – Análise Textual Discursiva, a qual 
consiste de uma forma inteligente e surpreendente de análise, uma vez que o caos do 
processo emite sinais de novas compreensões do que se quer estudar (Moraes e Galiazzi 
2007).   

Das 864 disciplinas que configuram os cursos de formação de professores, 59 
foram selecionadas por apresentarem, em seus currículos temáticas de abordagem 
ambiental, que na ótica da ATD são denominadas  Unidades de Significado (US). A 
próxima etapa foi agrupar as US em Subcategorias (SC), definidas a priori partir do 
Diagrama Circular elaborado pela Rede de Ambientalização Curricular dos Estudos 
Superiores – Rede ACES. O Diagrama consiste de um conjunto de 10 características com 
as atribuições para que um currículo seja considerado “ambientalizado”. São elas: 
Compromisso para a transformação das relações sociedade e natureza;  Complexidade; 
Ter em conta o sujeito e a construção do conhecimento; Considerar os aspectos 
cognitivos e afetivos das pessoas; Ordem disciplinar: flexibilidade e permeabilidade; 
Coerência e reconstrução entre teoria e prática; Adequação metodológica 
Contextualização L-G-L/ G-L-G; Orientação prospectiva de cenários alternativos e 
Espaços de reflexão e participação democrática. Esta é uma das estratégias das diversas 
possibilidades teóricas e práticas no campo da EA, a qual consiste em elaborar um mapa 
deste "território" pedagógico.  

A próxima etapa foi a definição das Categorias Emergentes a partir da 
sistematização inicial. Assim, emergiram as 4 categorias: Filosófico & Sociológico, 
Metodológico, Natural & Cultural e Políticas Públicas. 

PRINCIPAIS RESULTADOS 
A sistematização dos registros, por meio da Análise Textual Discursiva, resultou em 

quatro categorias emergentes que potencializam a configuração da EA no núcleo comum 
de disciplinas dos cursos de formação de professores.  

O Filosófico & Sociológico traz a complexidade como um dos caminhos para se 
entender melhor o mundo, ligada à solução de problemas e promotora de potencialidades. 
O Natural & Cultural, presente de forma heterogênea nas licenciaturas, visa constituir uma 
abordagem fundamental no processo de ambientalização. O Metodológico enfatiza o 
como fazer EA com a adequação de metodologias imprescindíveis para alcançar uma 
ação mais comprometida com soluções de problemas ambientais. As Políticas Públicas 
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ressaltam a EA como cenário para espaços de reflexão e participação democrática. 
Sublinha as aproximações entre os diferentes de modo a gerar diversidade.  

As categorias articuladas sugerem a possibilidade de implementação de uma 
disciplina denominada Laboratório de EA, ofertada aos cursos de formação de 
professores. Também a realização de um Seminário Interdisciplinar de Ambientalização 
Curricular dará suporte para a implementação do Laboratório, o qual deverá ser oferecido 
para todos os cursos de graduação da FURG. 

BREVE DISCUSSÃO 
Neste espaço e tempo acadêmico, intentamos compreender as relações 

pedagógicas e formativas no âmbito da docência do ensino superior, o que possibilitou 
este estudo que privilegia processos de transformação criativa, abertura de conceitos 
filosóficos para uma nova forma de pensar a mudança, inquestionável face aos problemas 
sociais e ambientais que se apresentam neste século, neste planeta, neste lugar. A 
pesquisa nos fez pensar e discutir intensamente sobre a ambientalização curricular no 
âmbito da FURG. Questionamos sobre a relação ser humano e natureza e a possibilidade 
de substituição, desconstrução ou renovação de outra racionalidade calcada em novos 
valores, numa nova subjetividade, bases de um novo modelo de pensar o mundo (Leff, 
2003). Nessa perspectiva, inferimos ser fundamental o envolvimento dos professores no 
processo da ambientalização curricular, num ambiente de formação permanente sobre 
EA, uma vez que esta ainda não é discutida, muito menos expressa nas disciplinas dos 
cursos de formação de professores. 
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ENTRE MUDANÇAS E ESTABILIDADES: REGULARIDADES 
DISCURSIVAS SOBRE INOVAÇÃO CURRICULAR NO EXAME NACIONAL 

DO ENSINO MÉDIO (ENEM) 

André Vitor Fernandes dos Santos; Marcia Serra Ferreira 
PPGE/UFRJ e Inep; PPGE/UFRJ 

Resumo  
Neste trabalho, desenvolvemos uma reflexão acerca do papel indutor do Enem na reestruturação 
dos currículos do ensino médio, no Brasil, por meio da constituição de áreas do conhecimento, 
como a de Ciências da Natureza. Ele articula um projeto de doutoramento que investiga as 
regularidades discursivas sobre mudança curricular veiculadas pelo Enem com uma pesquisa 
mais ampla que focaliza as reformas ocorridas na formação inicial de professores de Ciências 
Biológicas, com especial interesse nos discursos sobre inovação curricular. A partir de uma 
abordagem discursiva para a produção de estudos sócio-históricos no campo do Currículo, 
articulamos as noções de estabilidade e mudança com a de inovação curricular, entendendo-as 
como parte das regras que regulam o discurso sobre o ensino médio. Buscamos perceber como a 
intencionalidade de transformar o exame em um instrumento que influencia as configurações 
curriculares nas escolas veio dialogando com outros objetivos, como a seleção para os cursos 
superiores e a certificação. Percebemos que o Enem retoma enunciados que constituíram a 
prática discursiva da reforma curricular do ensino médio, ocorrida a partir dos anos 1990, 
rearticulando-os com os propósitos de uma avaliação em larga escala. Nesse sentido, ainda que o 
exame recorra a certas tradições curriculares para atender aos variados objetivos, percebemos a 
produção de outros sentidos para a organização curricular. Afinal, com uma ênfase na ideia de 
área de conhecimento, práticas alquímicas possibilitam a integração de componentes curriculares 
como a Biologia, a Química e a Física em torno de uma mesma área de conhecimento. 

Palavras–Chave: Currículo; estabilidade e mudança; inovação curricular; ensino médio; Enem. 

Abstract  
We develop in this paper a reflection on the role of ENEM as an inductor in the restructuring of 
high school level curriculums in Brazil. It joins a PHd project that studies the discursive regularities 
about curriculum changes that came with ENEM and a wider research which focus on the changes 
in the initial formation of Biological Sciences, with special interest in the discourses  on curriculum 
innovation. From a discursive perspective for the production of social-historical studies in 
curriculum, we develop the concepts of stability and change with the curriculum innovation, 
watching them as part of the rules that regulate discourse about the high school level. We pursue 
to understand how the intentionality to reshape the exam in an instrument that influences the 
curriculum configurations in schools are connected to other objectives like the selection for higher 
education institutions and certification. We realised ENEM retakes statements that constituted the 
discursive practice of the high school level curriculum reform from 1990’s, and reconnecting with 
the objectives of scale evaluation. Hence, even if the exam claims to some curriculum traditions to 
address the most diverse objectives, we perceived the production of other senses for the 
curriculum organisation, like the emphasis the knowledge area which, through alchemical 
practices, enables the integration of curriculum components like Biology, Chemistry and Physics 
into Nature Sciences.  

Keywords: Curriculum; stability and change; curriculum innovation; high school level; Enem. 
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INTRODUÇÃO  

Investigar os sentidos de mudança veiculados pelo Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), como a constituição de áreas do conhecimento, se justifica por 
entendermos que o exame assumiu uma posição importante nas disputas em torno da 
significação dos currículos do ensino médio. Colocamos em diálogo as noções de 
estabilidade e mudança curricular propostas por Goodson (1997) e de inovação curricular 
proposta por Ferreira (2005 e 2007), com a produção de autores do campo do Currículo 
que, junto com Michel Foucault, têm pensado a regularidade dos discursos curriculares 
(Ferreira, 2013; Popkewitz, 1997 e 2013). Essa pesquisa é realizada no âmbito de um 
projeto que investiga as reformas curriculares ocorridas na formação inicial de professores 
de Ciências Biológicas. O projeto focaliza os discursos sobre inovação curricular 
presentes em tais políticas. Nossa intenção em fazer um diálogo entre essas duas 
investigações reside no fato de percebermos que as políticas curriculares e de avaliação 
para o ensino médio e para a formação de professores de Ciências Biológicas têm se 
articulado, em alguma medida, para significar o Ensino de Ciências na escola básica. 

Ao lado de Jaehn & Ferreira (2012, p. 269), assumimos que a aproximação das 
noções de estabilidade e mudança, propostas por Goodson (1997), com a noções 
foucaultianas presentes em Popkewitz (1997 e 2013), “ampliam o leque de possibilidades 
da análise histórica do currículo, ajudando-nos a perceber a escolarização de um modo 
mais complexo e fluido nas diversas situações de pesquisa”. Para Goodson (1995 e 
1997), os estudos que focalizam a investigação de mudanças curriculares devem investir 
na articulação entre aspectos relativos à constituição das próprias disciplinas escolares 
com aspectos externos a elas. A estabilidade resultaria de uma ausência de sintonia entre 
as transformações planejadas em um nível e os interesses produzidos em outros.  

Popkewitz (1997, p. 12), por sua vez, investigando a “reforma no campo social da 
escolarização”, destaca que, embora reforma e mudança sejam termos comumente 
significados de modo semelhante, o primeiro pode estar mais fortemente relacionado à 
dimensão política e o segundo ao caráter científico das transformações sociais. Nesse 
contexto: 

Se a mudança pode ser compreendida em sua dimensão científica e, 
especificamente, a partir dessas relações entre conhecimento e poder que 
resultam em práticas específicas de regulação social, a reforma, por sua vez, 
como dimensão política da transformação social, nos permite perceber as 
políticas de avaliação e de currículo como discurso. (Santos & Ferreira, 2014)  

 Nos propomos, então, a produzir uma abordagem discursiva para a História do 
Currículo (Ferreira, 2013), entendendo que é por meio dos enunciados que emergem no 
âmbito dessa avaliação que têm sido veiculados sentidos de mudança que vêm 
impactando o ensino médio no Brasil. Tais enunciados, que emergiram em diferentes 
contextos de reforma desse ensino no país, têm informado, por exemplo, a criação da 
área de Ciências da Natureza. Como veremos, essa rearticulação faz com que os 
propósitos da mudança intencionada, embora ainda assentados em práticas discursivas 
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anteriores ao próprio exame, assumam uma nova roupagem e sejam apresentados ao 
grande público como uma ‘verdadeira’ inovação. 

NOVO ENEM COMO INSTRUMENTO DE INDUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DOS 
CURRÍCULOS DO ENSINO MÉDIO 

O subtítulo não foi escolhido ao acaso, essa é a mesma redação que consta em 
um dos tópicos do documento, produzido pelo Ministério da Educação (MEC) que, em 
2009, apresentou a proposta de mudança do Enem à Associação Nacional dos Dirigentes 
das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). O documento, além de veicular a 
intencionalidade de tornar o exame um instrumento da reforma curricular do ensino médio 
no Brasil, visava propor alterações radicais no que diz respeito à configuração e aos usos 
do Enem, aplicado em todo o território nacional desde 1998. Tais alterações tiveram por 
objetivo possibilitar a utilização do mesmo como instrumento de avaliação dos estudantes 
para acesso aos cursos superiores. Além disso, o Enem passou a certificar em nível de 
ensino médio os jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada. 

O exame tinha como principal objetivo servir como uma referência de 
autoavaliação para o estudante, “com vistas à continuidade de sua formação e à sua 
inserção no mercado de trabalho” (MEC, 2009), e era utilizado, parcial ou totalmente, por 
instituições de ensino superior em seus processos seletivos. A adesão ao exame pelas 
universidades públicas, todavia, ainda era vista com reservas por diversos motivos. Um 
deles está na força que os vestibulares assumiram em cada uma dessas instituições, 
mobilizando recursos e influenciando os currículos das escolas de ensino médio. Para o 
MEC, pelo fato de se tornarem muito dispendiosos para os estudantes, a utilização do 
Enem como um processo seletivo unificado possibilitaria a democratização da 
concorrência às vagas oferecidas nas universidades federais.  

Para cumprir tais objetivos, o exame, que antes possuía uma única matriz, passou 
a contar com quatro, organizadas de acordo com as seguintes áreas do conhecimento: 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências 
Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Tais áreas de 
conhecimento já haviam aparecido anteriormente, em uma configuração distinta, nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais e nas Diretrizes Curriculares Nacionais. Ainda que as 
áreas de conhecimento tenham emergido em meio a uma retórica de integração 
curricular, as matrizes veiculam, além das habilidades e competências, uma lista de 
objetos do conhecimento, que são os conteúdos usualmente identificados com as 
disciplinas escolares. Em diálogo com Popkewitz (2013), percebemos tais áreas como o 
resultado de práticas alquímicas que configuram o que seria o senso comum dessa 
avaliação, o que faz parecer natural pensarmos, por exemplo, o ensino de Física, Química 
e Biologia a partir da área de conhecimento Ciências da Natureza e suas Tecnologias.  
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
Consideramos fértil problematizar como a criação das áreas de conhecimento no 

Enem forjou uma série de regras que produz uma identidade para seus respectivos 
objetos do conhecimento. A reforma como discurso não deve ser compreendida como 
portadora de informações sobre as práticas que induzirão à transformação social que se 
quer, mas como enunciado que se articula com outros para produzir a significação em 
torno do que seria a mudança.  
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ESTRATÉGIA METODOLÓGICA PARA A EXPLORAÇÃO DE 
POTENCIALIDADES DOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIAIS ATRAVÉS DA BIOLOGIA 

José Júnior; Azenate Brás; Eliseth Brás 
Instituto Superior de Ciências da Educação, Angola 

Resumo 
A pouca exploração das potencialidades dos alunos com necessidades educativas especiais, a 
formação de atitudes, hábitos e valores acerca da educação ambiental através da Biologia, 
constitui o problema desta investigação. O estudo tem por objectivo apresentar estratégias 
metodológicas visando a inclusão desses alunos em ações ambientais. O estudo foi desenvolvido 
na Escola do Ensino Especial do Lubango, província da Huila (Angola) e apresentado no Instituto 
Superior de Ciências da Educação da Huila, para a obtenção do grau de licenciado em Ciências 
de Educação, na opção de Biologia, de Janeiro à Dezembro de 2013. Foi suportado pelo 
paradigma Qualitativo, envolvendo 6 professores e 45 alunos de Biologia, Geografia e Ciências da 
Natureza da 9ª classe. Na recolha de dados usou-se o questionário e para o seu tratamento, a 
análise de conteúdo e categorização das respostas para as questões abertas e a estatística 
elementar para as questões fechadas. Os resultados mostraram que: i) há fraca exploração de 
alunos nesta matéria; ii) há necessidade de se conceberem estratégias metodológicas para a sua 
implementação. Daí sugere-se a promoção de cursos de formação para conferir competências 
aos professores para a implementação dessas ações. 
 
Palavras-chave: ensino especial; educação ambiental; processo de ensino e aprendizagem 

Abstract 
This research paper states that there is little or lack of interest in investigating the potentialities of 
students with special educational needs, concerning the training of attitudes, habits, and values 
regarding environmental education through Biology. The purpose of the paper is to suggest 
methodological strategies in order to confer them with practical environmental experience in job. 
The study was carried out at special education school of Lubango, in Huila province, Angola. It has 
been presented at Higher Education Science Institute of Huila, to obtain the Thesis Degree in 
Education Science, in Biology, from January to December, 2013. The work used a qualitative 
paradigm. The participants were six teachers and forty five grade 9ª students of Biology, 
Geography and Nature Science. The study gathered data through the application of a 
questionnaire. For opening questions the content was analyzed and categorized, as for closed 
questions elementary statistics was used. The results showed that: i) there is little interest in 
investing on students in the matter; ii) that there is the need of conceiving methodological 
strategies for its implementation. Considering this, it has been suggested that teacher should be 
given in Job training so as to improve their competencies in this issue. 
 
Keywords: special teaching; environmental education; the teaching and learning process. 

INTRODUÇÃO 
O estudo foi desenvolvido de Janeiro à Dezembro de 2013 na Escola do Ensino 

Especial do Lubango-Angola. Nele participaram 6 (seis) professores e 45 (quarenta e 
cinco) alunos de Biologia, Geografia e Ciências da Natureza. Foi suportado pelo 
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Paradigma Qualitativo, embora se tenha recorrido à alguns procedimentos de índole 
quantitativo. A recolha de dados fez-se com o uso do questionário aos professores e 
alunos. A análise e interpretação dos resultados foi pela análise de conteúdo e 
categorização das respostas para as questões abertas e ao Microsoft Excell para as 
questões fechadas. As conclusões finais sugeriram a promoção de cursos de formação 
aos professores para a aquisição de competências para a implementação de ações aos 
alunos com necessidades educativas especiais no âmbito da educação ambiental.  

Partiu-se do pressuposto de que as necessidades educativas especiais são o 
resultado de uma falta de interacção entre o indivíduo e o seu meio envolvente, no qual se 
destaca a família e a comunidade educativa. No dizer de Sanches (1996), ter 
necessidades educativas especiais requer de um complemento educativo adicional e/ ou 
diferente daquele que é normalmente praticado nas escolas do ensino regular e esse 
complemento deve ser a resposta a dar a cada caso, tendo por isso de ser específica e 
baseada em critérios educativos/pedagógicos, objectivando a promoção do 
desenvolvimento educativo do aluno. Para o efeito, deve-se recorrer a todo o seu 
potencial “físico, intelectual, estético, criativo, emocional, espiritual e social”, de tal sorte 
que ele possa viver como um cidadão válido, autónomo e útil. Nesta conformidade, exige-
se do professor, uma atitude e qualidade científico-pedagógica, desempenhando um 
papel dinamizador, com um vasto leque de competências e saberes, de modo a 
proporcionar um ensino para todos numa escola que se pretende inclusiva, ou seja, 
perceber e atender as necessidades educativas especiais de todos os alunos, em salas 
de aulas comuns, num sistema regular de ensino, de forma a promover a aprendizagem e 
o desenvolvimento pessoal de todos. ”O termo inclusão é aqui referida por Nielsen (1999), 
como o atendimento à alunos” Importa salientar-se que a falta de uma formação 
específica, quer durante a formação inicial, quer na contínua, nas instituições locais, 
vocacionadas na formação de professores, aos professores inseridos no Ensino Especial, 
como é o caso do Lubango-Angola, não tem ajudado muito, a introdução de modelos 
diversificados de intervenção educativa. Todavia o direito à educação de todos os 
indivíduos, inscrito na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, e renovando 
a garantia dada pela comunidade mundial na Conferência Mundial sobre a Educação para 
Todos de 1990, de assegurar esse direito, independentemente das diferenças individuais, 
impele para que os Estados assegurem a educação das pessoas com deficiência e que 
faça parte integrante do sistema educativo. 

A importância deste estudo foi perspectivada em duas dimensões: a)Teórico-
prática, visando proporcionar aos professores visados subsídios teóricos e práticos para a 
implementação de ações que possam incluir esses alunos e b) Social, objectivando fazer-
se a inclusão de todos os membros da escola, independente das suas condições. Sobre a 
problemática do estudo, refere-se que a escola de hoje deve traçar políticas educacionais 
que enquadrem os seus utentes em todas as ações escolares, independentemente das 
suas condições, sócio-morfológicas.A aquisição de uma preparação adequada em matéria 
de educação ambiental por parte dos alunos e professores deve ser uma preocupação 
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constante da escola de hoje, seja quais forem as características ostentadas pelos seus 
utentes   

A constatação da não integração em trabalhos de educação ambiental de alunos 
da escola acima referenciada, com deficiências: áudio-visuais, motoras e outras, 
constituiu a razão de desenvolvimento deste trabalho com a finalidade de se encontrarem 
estratégias afins para a sua inclusão, colocando-se dai, a seguinte questão?  

Que impacto provocará aos professores e alunos da Escola do Ensino Especial do 
Lubango a proposta de estratégias metodológicas para a sua integração em 
actividades de Educação Ambiental?  

O estudo teve como objecto de estudo a Educação Ambiental na Biologia com inserção 
dos alunos com NEE e como objectivo geral: 

• Conceber e propor estratégias metodológicas para a integração de alunos com 
NEE na escola visada. 

 Deste emergiram os seguintes objectivos específicos: 
• Diagnosticar as dificuldades dos professores dessa escola na integração desses 

alunos em ações de Educação Ambiental. 
• Recolher as opiniões dos professores sobre as estratégias adequadas para a sua 

implementação. 
• Recolher as opiniões dos professores e alunos sobre a sua participação em ações 

de Educação Ambiental. 

 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Pela natureza da investigação elegeu-se o Paradigma Qualitativo-Estudo de Caso, 
de cariz exploratório - descritivo, recorrendo-se à alguns procedimentos de índole 
Quantitativo, para tratamento de dados quantitativos. 
Os sujeitos participantes nesta investigação foram os professores de Biologia Ciências da 
Natureza e Geografia e alunos da Escola do Ensino Especial do Lubango – Huila – 
Angola, 
Para o desenvolvimento do estudo foram utilizados a i) Observação: que permitiu 
constatar a fraca ou nenhuma participação dos alunos com NEE. ii)Inquérito 
(questionário) que possibilitou a opinião dos sujeitos participantes sobre o assunto iii) 
Estatístico: através do qual se fez o tratamento dos dados recolhidos; iv) Análise e 
síntese: que tornou possível fazer-se as inferências dos resultados, bem como a sua 
descrição. 

Para a recolha de dados usou-se o questionário aplicado aos professores e alunos 
e para o tratamento recorreu-se à análise de conteúdo e categorização das respostas, 
para as questões abertas e a estatística aplicada para as questões fechadas. 
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Resultados Esperados 
• Professores dotados de competências para a implementação de ações de 

Educação Ambiental que integrem todos os utentes com NEE. 

• Alunos com NEE participativos em todas as ações de Educação Ambiental. 

Plano de investigação 

A investigação iniciou com o levantamento do problema que consistiu na 
constatação da não integração dos alunos com NEE. Daqui a concepção de estratégias 
metodológicas para os respectivos professores.  
Na prática, constitui-se num recurso metodológico, flexível, participativo, que ajudará à 
integração dos alunos da Escola de Ensino Especial do Lubango no processo pedagógico 
dos elementos ambientais necessários, assim como o reajuste dos programas de estudo, 
sob a própria concepção curricular adoptada sobre a Educação Ambiental (ver figura 1). 

Figura 1. Estratégia para Educação Ambiental através da preservação do meio ambiente 

� )

No caso da Educação Ambiental (formal ou não formal), as estratégias cumprem 
uma função directiva, organizativa, permitindo a planificação da acção educativa, pelo que 
devem ser abertas, flexíveis, e susceptíveis de (re)ajustes e mudanças.  
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Planificação de trabalho metodológico para a Educação Ambiental na EEEL  

Actividades: 
• teatros com temas ambientais; 

• palestras- na qual se sensibiliza os alunos no geral sobre  a importância da acção. 
Assim, enquanto o professora pronuncia as palavras paras os audíveis, vai usando 
a linguagem gestual para os deficientes áudio-motores, (figuras no  

• debates televisivos e radiofónicos, 

• aulas práticas (actividades extra-escolares).  

Instrumentos: cartazes ilustrativos com aspectos degradantes do ambiente 

CONCLUSÕES 
Os resultados globais obtidos nesta investigação podem ser resumidos nos seguintes 

ítens: 
• Há fraca exploração das potencialidades dos alunos em ações de Educação 

Ambiental. 

• Há necessidade de se conceberem estratégias metodológicas para auxiliar os 
professores a promoverem ações com esses alunos. 

• Os sujeitos participantes têm conhecimento da importância de sua participação em 
ações de Educação Ambiental 

SUGESTÕES 
Com base nas conclusões, sugere-se que: 
• A Escola de Ensino Especial do Lubango, promova ações formativas, regularmente, 

para habilitar os seus professores de competências para desenvolver com destreza 
as suas actividades. 

• O colectivo de professores da EEEL implemente ações que integrem os seus 
alunos em actividades de conservação e defesa do ambiente. 
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O ESPAÇO URBANO NO ENSINO E NA APRENDIZAGEM DAS 
GEOCIÊNCIAS: CONCEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS 

Dorinda Rebelo1; Luís Marques2; Nilza Costa3  
1 Agrupamento de escolas de Estarreja, Escola Secundária de Estarreja, Portugal; 2Centro de 

Investigação Didáctica e Tecnologia na Formação de Professores, Universidade de Aveiro, 
Portugal; 3Departamento de Educação, Universidade de Aveiro, Portugal 

Resumo 
O espaço urbano é um Ambiente Exterior à Sala de Aula (AESA) que hoje é reconhecido por 
investigadores e professores como um espaço de aprendizagem que valoriza o enquadramento 
cultural da ciência e promove abordagens do currículo que articulam a Ciência com a Tecnologia e 
a Sociedade (CTS), valorizando o património construído. Com esta comunicação pretende-se 
apresentar materiais didáticos concebidos no âmbito de um projeto de investigação desenvolvido 
no contexto da Didática e Formação, inserido num Programa Doutoral da Universidade de Aveiro. 
Esta incidirá sobre a metodologia, conceção e implementação de materiais didáticos aplicados 
num Centro Comercial e sua avaliação por alunos e professores. Os resultados, em linha com as 
recomendações da bibliografia, indicam mudanças nos procedimentos dos professores, bem 
como relevância dos AESA no ensino das geociências.  

Palavras–Chave: materiais didáticos, ambientes exteriores à sala de aula, formação de 
professores, geociências. 

Abstract  
The urban space is an outdoor learning environment recognized by educational researchers and 
teachers as an appropriate space for developing curricular contents approach in a STS context, 
enhancing the built heritage.  
This paper presents curricular materials prepared within a research project, carried out in the 
context of a doctoral programme at the Aveiro University. The design of these materials, 
implemented in a shopping centre and subsequently evaluated by teachers and students are at the 
core of this presentation. The results, fitting with the literature recommendations, reveal 
modifications of teachers´ procedures and also the relevance of the outdoor learning environments 
for the geosciences teaching and learning process.  
  
Key Words: curriculum materials, outdoor learning environment, teacher education geosciences   

INTRODUÇÃO 
As geociências dão um contributo importante para a educação científica do 

cidadão, quer para os que se vão integrar numa sociedade cada vez mais científica e 
tecnológica, quer para os que vão continuar estudos na área das ciências. Assim, a 
educação em geociências, no contexto da Educação em Ciência (EC), deve atender 
simultaneamente a estas duas pretensões. Para isso, é necessário que os alunos 
reconheçam na ciência escolar utilidade para a resolução dos problemas que os afetam e 
que afetam as sociedades em que estão inseridos.  

Os AESA (Marques & Praia, 2009) nomeadamente quando as atividades são 
desenvolvidas numa perspetiva CTS, são hoje reconhecidos, juntamente com outros 
ambientes de aprendizagem, potenciadores do desenvolvimento de competências 
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científicas e da compreensão da utilidade e importância do conhecimento científico e 
tecnológico nas sociedades atuais.  

No entanto, as atividades desenvolvidas em AESA têm especificidades que são 
diferentes das desenvolvidas na sala de aula, e mesmo no laboratório, pelo que requerem 
estratégias e atividades distintas. Quando desenvolvidas numa perspectiva CTS exigem, 
também, a mobilização para o processo de ensino e de aprendizagem de saberes que 
vão para além dos conhecimentos específicos da área disciplinar, colocando novos 
desafios a alunos e professores.  

Neste contexto, foi desenvolvido um estudo que incidiu na conceção, 
implementação e avaliação de um programa de desenvolvimento profissional de 
professores (PDP), que integrou a conceção, implementação e avaliação de materiais 
didáticos. É sobre estes materiais que vai incidir a comunicação. 

METODOLOGIA 
O estudo enquadra-se numa investigação de natureza qualitativa que por se 

centrar numa situação particular de formação contínua de professores se configura como 
um estudo de caso. Para a recolha de dados recorreu-se a um conjunto diversificado e 
complementar de instrumentos (reflexões individuais, snapshots, questionário, entrevista, 
portfólio) e de técnicas (análise de conteúdo, análise quantitativa descritiva e análise 
documental).  

Os materiais didáticos que vão ser apresentados foram validados por um 
especialista em didática das ciências com experiência em AESA, tendo em conta a sua 
adequação aos conteúdos do PDP, aos objetivos da investigação, aos conteúdos 
programáticos e aos seus destinatários (alunos do ensino secundário).  

MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O FÓRUM DE AVEIRO  
No âmbito do programa de formação foram concebidos materiais didáticos para o 

Fórum de Aveiro, para a abordagem da temática: “Exploração sustentada de recursos 
geológicos”, do programa de Biologia e Geologia do 11º ano (ME, 2003). Na figura 1 estão 
representadas as razões que fundamentaram a escolha do Fórum de Aveiro como espaço 
de aprendizagem. 
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Figura 1. Critérios usados na seleção do Fórum de Aveiro como espaço de aprendizagem 

!  

 Trata-se de um espaço em que, à semelhança de outras áreas residenciais, de 
comércio e de lazer, foram usados minerais e rochas industriais como materiais de 
construção. Estes materiais podem ser agrupados em agregados, pedra natural, ligantes, 
materiais de cerâmica, vidro e metais (Revuelta, 2008). 

Assim, tendo em conta os materiais usados na construção do centro comercial, 
bem como o conteúdo programático selecionado, foram construídos materiais didáticos 
que integraram quatro percursos de aprendizagem: pedra natural, agregados e ligantes, 
cerâmicos e vidro, metais e ligas metálicas. Optou-se pela elaboração de diferentes 
percursos de aprendizagem por se considerar que estes poderiam promover nos alunos:  

• o trabalho autónomo, pois estes realizariam as atividades propostas, a maior 
parte das vezes, sem a presença do professor; 

• a recolha de dados mais criteriosa e rigorosa, na medida em que os alunos 
iriam ser confrontados com a apreciação critica dos colegas e necessitarem de 
sustentar muito bem as suas posições;  

• a comunicação, uma vez que no final da saída estes teriam que comunicar à 
turma os resultados obtidos pelo seu grupo de trabalho.  

  Na conceção e construção dos materiais didáticos foram tidos em conta aspetos 
como: as perspetivas atuais para a EC, com enfase no TP, na perspetiva CTS e nas 
atividades desenvolvidas em AESA; a especificidade dos AESA em relação à sala de aula 
e ao laboratório; o currículo de Geologia do ensino secundário. 

O documento destinado aos alunos foi organizado em três partes: problematização, 
contextualização da saída e proposta de trabalho.  
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Na figura 2 estão sistematizados os princípios que orientaram a construção dos 
materiais didáticos e as suas principais características.  

Figura 2. Princípios orientadores e características dos materiais didáticos 

!  

Os materiais didáticos depois de discutidos com os professores foram adaptados 
por estes para o seu contexto educativo e implementados com os alunos.  

AVALIAÇÃO DOS MATERIAIS DIDÁTICOS   
Os indicadores emergentes da investigação (Rebelo, 2014), relativos aos materiais 

didáticos, obtidos a partir da análise dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos 
de recolha de dados, mostram que a maior parte dos professores: 

• integrou as atividades de campo no currículo (preparação, saída e pós-saída); 

• contemplou na preparação da saída aspetos de natureza cognitiva, psicológica e 
geográfica, embora estas componentes não tenham sido valorizadas de igual 
modo por todos os professores;  

• disponibilizou pouco tempo na preparação da saída, pois alguns dos alunos 
sentiram dificuldades na realização das tarefas propostas para AESA, 
nomeadamente, dificuldades de natureza cognitiva (ex.: identificação e de 
materiais); 

• propôs na saída atividades diversificadas (ex.: experimentais); 

• desenvolveu na pós-saída atividades de sistematização e de organização da 
informação;  
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• centrou as atividades nos alunos, motivando-os e envolvendo-os na sua 
realização, tendo o professor assumido o papel de facilitador da aprendizagem; 

• integrou a avaliação no processo de ensino e de aprendizagem e contemplou 
aspetos diversificados (ex.: qualidade dos registos);  

• ficou satisfeita com a forma como implementou as atividades, pois considera que 
estas promoveram o trabalho colaborativo, uma visão integradora de saberes, 
facilitaram a aprendizagem e motivaram os alunos para a geologia; 

• reconheceu potencialidades educacionais nos materiais utilizados no AESA e 
considera que estes podem ser adaptados para outros conteúdos do mesmo 
ano de escolaridade, outros anos de escolaridade e outros locais.  

As evidências recolhidas permitem inferir que as estratégias de ensino e de 
aprendizagem implementadas, pela maior parte dos professores, foram contextualizadas, 
integradas no currículo, diversificadas e centradas nos alunos, tendo o professor 
assumido o papel de facilitador da aprendizagem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os professores reconheceram que o programa de formação teve impacte ao nível 

da utilização curricular da perspetiva CTS, em AESA, pois consideram que mudaram 
procedimentos ao nível destes ambientes de aprendizagem (espaço urbano), da 
organização das saídas, da estrutura e conteúdo dos guiões a usar nas saídas (ex.: 
atividades, conteúdos e metodologia). 

Os resultados da investigação vêm reforçar a importância da formação no 
desenvolvimento profissional dos professores, nomeadamente ao nível da produção de 
materiais didáticos para ambientes de aprendizagem diferentes do laboratório e sala de 
aula.   
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O INÍCIO DA FÍSICA QUÂNTICA NUMA LEITURA DE DIVULGAÇÃO 
CIENTÍFICA NO ENSINO MÉDIO 

Cassiano Rezende Pagliarini; Maria José P. M. de Almeida 
Faculdade de Educação – Universidade Estadual de Campinas – SP – Brasil 

Resumo 
Investigações em ensino de física no Brasil adotam diversas perspectivas sobre a inserção de 
temas de Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio. Dentro desta discussão corrente na 
área sobre como tratar a inserção destes tópicos, bem como quais seriam os temas relevantes, 
nosso objetivo neste estudo é evidenciar os sentidos produzidos por estudantes ao lerem um texto 
introdutório de divulgação científica sobre o início da física quântica. A consideração pelo texto de 
divulgação, em que a linguagem matemática não é priorizada, se dá ao tomarmos a física como 
uma produção cultural, ou seja, como um tipo de conhecimento que é parte integrante e 
integradora da cultura da humanidade, além da sua construção também estar associada a essa 
cultura. Para isto, nos pautamos no desenvolvimento e aplicação de atividades de leitura e escrita 
mediadas pelo investigador/professor, em turmas do último ano do ensino médio de uma escola 
pública, visando a compreensão dos sentidos produzidos pelos estudantes. Como aporte para 
análise das produções dos estudantes, nos baseamos teórico-metodologicamente na vertente da 
Análise de Discurso iniciada por Michel Pêcheux na França. Os resultados apontam que os 
estudantes enfatizam questões acerca do que compreendem por ciência, não se restringindo às 
informações veiculadas pelo texto de divulgação. As interpretações dos estudantes, que trazem 
outros elementos sobre ciência até então não existentes no ensino tradicional quando unicamente 
baseado nas resoluções de exercícios, evidencia um potencial educacional rico que uma atividade 
didática baseada em leitura possui para o ensino de física.  

Palavras–Chave: Física Moderna e Contemporânea, Leitura, Análise de Discurso.  

Abstract 
Investigations in science education in Brazil adopt many perspectives concerning the insertion of 
modern and contemporary physics topics at high school. Considering the current discussion about 
how to deal with these topics, as well as to determine which topics are most relevant, our purpose 
in this study is to evidence the meanings produced by the students after reading a science 
dissemination text about the beginning of quantum physics. The consideration to choose this kind 
of text in which the mathematical language are not prioritized, happens when we take  the physics 
as a cultural production, that is, as a kind of knowledge that belongs to the human culture, in 
addition to its construction to be also associated with this culture. For that purpose, we developed 
and applied reading and writing activities, mediated by the researcher/teacher, at classes in the 
last year of a public high school in order to understand the meanings produced by the students. As 
a theoretical and methodological support used to perform the analysis students' production, we rely 
on the line of Discourse Analysis initiated by Michel Pêcheux in France. The results show that the 
students emphasize questions about their understanding about science, not limited to the 
information contained in the text. The interpretations of students who bring other elements of 
science, that are not present in traditional teaching, when this is  based only on the resolutions of 
exercises, shows a rich educational potential that a reading-based didactic activity has for physics 
teaching.  

Keywords: Modern and Contemporary Physics, Reading, Discourse Analysis. 

�377



INTRODUÇÃO 

No Brasil, diversas investigações sustentam a inserção da Física Moderna e 
Contemporânea (FMC) no Ensino Médio (EM), incluindo como tratar seus conteúdos e 
sobre quais seriam os temas relevantes nesse nível de ensino (Pereira & Ostermann, 
2009). Numa revisão, Silva e Almeida (2011) verificaram aumento na produção de 
pesquisas sobre FMC com propostas para o EM. Segundo Lobato e Greca (2005), é de 
grande importância a investigação acerca desse ensino, sendo a Física Quântica (FQ) de 
extrema relevância, pois coloca seus paradigmas como uma nova forma para se pensar e 
fazer ciência. 

Quando observamos muitas aulas de física, notamos que a ênfase nos cálculos 
matemáticos parece ser considerada suficiente para que o aluno aprenda. Poucas 
oportunidades são dadas ao estudante para que ele se posicione no meio em que está 
inserido, relacionando o tema estudado com a cultura da sociedade em que vive. Ferreira 
e Queiroz (2012) fazem uma revisão sobre a relação dos textos de divulgação científica 
com o ensino de ciências no Brasil apresentando, inclusive, pesquisas que investigam 
suas potencialidades didáticas. 

Neste estudo assumimos que a leitura podia favorecer a tomada de posições pelos 
estudantes e a partir do trabalho com um texto de divulgação científica introdutório de FQ 
analisamos alguns efeitos de sentidos manifestados por alunos do EM. 

METODOLOGIA 
Na análise de respostas escritas pelos estudantes nos baseamos na Análise de 

Discurso (AD) pechetiana, a qual considera a linguagem como não transparente e 
[...] como mediação necessária entre o homem e a realidade natural e 
social. Essa mediação, que é o discurso, torna possível tanto a 
permanência e a continuidade quanto o deslocamento e a transformação 
do homem e da realidade em que ele vive (Orlandi, 2012, p. 15). 

Para compreensão dos sentidos produzidos plos estudantes, uma noção 
importante deste campo é a de condições de produção. O primeiro autor deste estudo 
passou cinco semanas numa turma de 31 estudantes do último ano do EM, assistindo 
semanalmente as aulas de física do professor responsável pela classe. Depois, na 
primeira aula sob sua responsabilidade, iniciou uma unidade de ensino sobre FQ, com 
solicitação da leitura de um pequeno trecho do texto de divulgação científica "Física 
Quântica: o estranho comportamento do mundo microscópico" (Ferreira, 2003) para 
primeiro contato com o tema proposto. A questão proposta, com acesso ao texto durante 
as respostas, foi: se após a leitura deste texto introdutório você tivesse que contar a um 
amigo sobre os assuntos que acabou de ler, o que você contaria? 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Embora alguns estudantes tenham optado por reproduzir cópias de trechos do 

texto, um ponto importante é que a maioria deles referiu-se a termos da física nele 
presentes, ou seja, eles identificaram elementos da formação discursiva da física como 
relevantes. E a própria seleção de certos trechos, deixando outros de lado, evidencia 
produção de sentidos, mesmo que alguns possam ser equivocados com relação à física. 
Estes poderão ser trabalhados depois pelo professor. 

Destacamos aqui duas respostas: uma estudante inicia sintetizando com suas 
palavras as questões que o texto traz acerca da FQ e os constituintes do mundo 
microscópico, seus objetos e fenômenos de estudo, bem como seu comportamento 
diferenciado dos corpos macroscópicos do cotidiano. Porém, para finalizar utiliza a 
justificativa, por ela elaborada, de que mesmo sem a possibilidade de sermos sensíveis 
ao mundo microscópico através da visão tais objetos são essenciais à própria vida: 

Contaria que a física quântica diz respeito ao mundo microscópico, que 
para nós são inimagináveis e se comportam de maneira estranha, diferente 
de tudo que já vimos, porém nosso dia-a-dia não existiria se não fosse 
esse comportamento bizarro de átomos, moléculas e partículas de luz. 

Este foco em questões epistemológicas da física, mesmo que copiado de trechos 
do texto, retrata, por meio da limitação de acesso ao mundo microscópico através de 
nossa visão, também é colocado na seguinte resposta de maneira aprofundada, no 
sentido de destacar finalidades gerais da física. Ele utiliza o exemplo do texto lido para 
enfatizar alguns pressupostos epistemológicos da física segundo a sua própria concepção 
de ciência. Assim, introduz aspectos que marcam as diferenças entre fenômenos macro e 
microscópicos, ampliando a discussão do texto nesta direção. Já no final desta 
historicização com seus próprios dizeres, segundo a perspectiva teórica da AD, o 
estudante justifica a busca por uma nova compreensão acerca desses fenômenos pela 
física: 

A Física explica o porquê de muitas coisas e essa explicação tenta ser 
geral, ou seja, verdadeira em todas as formas e absoluta. O problema é 
que ela não é verídica para todos os fenômenos. Sabemos que os elétrons 
giram em torno do núcleo atômico, tal como os planetas giram em torno do 
Sol. Até aí tudo bem, mas os átomos de um copo de vidro, por exemplo, 
estão juntos e permanecem estáveis – pois o copo existe – enquanto que, 
se um sistema entrar em contato com o nosso, haveriam colisões e 
desordem. A interação dos dois não os manteria estáveis como os átomos 
do copo. Sendo assim, as leis que se aplicam ao mundo macroscópico não 
se aplicam ao microscópico, porém é ele que dá origem as coisas. Resta 
entender, então, que diferença é essa (Rodrigo). 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
A análise, na perspectiva da AD, não toma os sentidos como sendo únicos, 

fechados ou evidentes. Quando propomos leituras em aula de noções de física queremos 
que ela "[...] seja o ensejo para que os estudantes formulem suas próprias opiniões sobre 
o que leram e sobre os interdiscursos que a leitura pode produzir" (Almeida et al., 2006, p. 
74). Como constatamos, os diversos modos de leitura e trechos a que fazem referência 
em suas interpretações, de pontos distintos do texto, evidenciam as aberturas de sentidos 
que o texto possibilita, apontando para o importante papel do professor ao considerá-las 
em sua mediação. 
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Resumo 
Este artigo busca apresentar a Revista Jovens Cientistas (RJC), publicação trimestral do 
Programa Social de Educação, Vocação e Divulgação Científica da Bahia, do Instituto de Biologia 
da Universidade Federal da Bahia, Brasil, como um instrumento de divulgação científica no Brasil. 
O periódico foi idealizado pela Editora-chefe e construído por diferentes profissionais, biólogos, 
jornalistas, físicos, químicos, pedagogos e pesquisadores envolvidos na organização dos 
Encontros de Jovens Cientistas (EJC). O EJC que teve sua primeira edição em 2006 com o intuito 
de reunir estudantes da educação básica para apresentar as pesquisas da Iniciação Científica 
Júnior na Universidade. A partir das experiências de produção do jornal sobre este evento 
(Pergaminho Científico), surgiu a ideia de lançar um produto mais ambicioso e com caráter 
educativo: a RJC, ISSN 2318-9770. A RJC tem 8 editorias:  Apresentação, Fique Sabendo!, Dr. 
Berinjela Explica!, Conversa de Cientista, Trabalhando com a Ciência, Experimente!, Ciência 
Lúdica, Ciência em Cena, Perfil Científico, onde se discutem diversos assuntos científicos com 
linguagem apropriada para que a escola possa tirar o máximo de proveito dessa ferramenta. O 
intuito é despertar nos jovens a curiosidade e compreensão da ciência como algo presente no 
cotidiano. Como resultado da chamada para publicação de artigos, já foram lançadas quatro 
edições da revista no ano de 2014, totalizando 102 textos publicados nas diferentes editorias que 
compõem o periódico. A RJC representa um avanço na divulgação científica no Brasil, 
considerando que publicação é a etapa final do a Ciência, pois não se conhece o que não se 
publica.  

Palavras–Chave: Divulgação Científica, Revista, Educação Científica.  

Abstract 
This paper aims to present the Young Scientist Magazine, a quarterly publication of the Social 
Program of Education, Vocation and Scientific Divulgation of Bahia, based at the Federal 
University of Bahia, Brazil, as an unprecedented science popularization tool in the Brazilian 
Northeast. The journal was designed by different professional profiles, like biologists, journalists, 
physicists, chemists, pedagogues and others researchers involved in the organization of Young 
Scientists Meeting, event which had its first edition in 2006 in order to meet basic education 
students to present their results work of the Scientific Initiation Junior studies. From a newspaper 
production experiences on this event, the Parchment Scientific, was designed and implemented 
the launch of a more ambitious and educative product: The Magazine Young Scientists. In its 
editions are found several scientific issues discussed with appropriate language for school 
professionals can get the most benefit of this tool. As a result of the call for publication have been 
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launched four magazines in 2014, adding up to 102 texts published in different sections that are 
part of the journal.  

Keywords: Scientific Divulgation, Magazine, Scientific Education 

INTRODUÇÃO  

 “Ciência como Cultura” é o mote do XVI Encontro Nacional de Educação em 
Ciências que nos despertou para apresentar a Revista Jovens Cientistas (RJC), uma 
publicação inédita do programa Social de Educação, Vocação e Divulgação Científica da 
Universidade Federal da Bahia (CAM/UFBA), como um produto de divulgação científica, 
destinado ao público escolar brasileiro. Galvão (2015) ditou a sintonia teórica e educativa 
para este Evento “os cidadãos só podem compreender e discutir assuntos sociais e 
técnicos que influenciam e são influenciados pela produção do conhecimento 
tecnocientífico se forem habituados a um discurso crítico sobre a ciência e a sua 
natureza”.  

Ao abordar assuntos relacionados à divulgação da ciência e cultura científica, este 
artigo ressalta o importante papel dos cientistas/pesquisadores nas atividades de 
popularização da ciência. Segundo Ivanissevich (2012), a popularização da ciência seria 
uma “missão dos cientistas” em um escopo maior de ações que deveriam ser 
impulsionadas para minimizar as deficiências existentes na capacidade de formar 
cidadãos bem informados, críticos e reflexivos, sobre assuntos relacionados à C&T. A 
autora menciona outras ações: investimentos do ensino de ciências na primeira infância, 
formação contínua de professores, valorização do trabalho de jornalistas e assessorias 
especializados em ciência, iniciativas que ainda não conseguiram alavancar a posição do 
Brasil no quadro de desempenho internacional de educação, nem minimizar o mau 
desempenho dos alunos em avaliações nacionais e internacionais.  

Diego (2004) aponta que quando se procura compreender a representação que os 
cientistas têm do seu papel cultural nas sociedades atuais, observa-se diferentes 
concepções de comunicação da ciência, pressupondo públicos diferenciados, dos pares 
ao grande público. Pode-se dizer que o campo científico emerge como um espaço de 
produção de teorias e metodologias frequentemente ininteligíveis para o grande público e 
de produção de um saber necessário à compreensão do mundo em que vivemos. Para 
esta dimensão da comunicação da ciência, a questão gira em torno mais da cidadania e 
identidade cultural do que da literacia científica.  

A REVISTA JOVENS CIENTISTAS (RJC)  
A RJC foi idealizada pela Editora-Chefe e organizada por uma Comissão Editorial 

Interdisciplinar (biólogos, jornalistas, pedagogos, químicos e físicos), na busca por um 
projeto de divulgação científica no Brasil, com e para o público escolar. A RJC começou 
em 2014 e atende pelo ISSN 2318-9770, objetivando a publicação dos trabalhos 
apresentados e premiados nos Encontros de Jovens Cientistas (EJC). Este evento 
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científico, também pioneiro no estado da Bahia, Brasil, teve a sua primeira edição em 
2006 com o intuito de reunir estudantes da educação básica para apresentar seus 
trabalhos de pesquisa em Iniciação Científica Júnior (IC-Jr). O objetivo inicial da RJC se 
ampliou para a participação de estudantes e professores de todo o Brasil despertando nos 
jovens a curiosidade e compreensão da ciência como algo presente no cotidiano.  

A RJC tem o apoio das Pós-graduações em Diversidade Animal (PPGDA/UFBA) e 
Ensino, Filosofia e História da Ciência (PPGEFHC/UFBA/Universidade Estadual de Feira 
de Santana), sendo um espaço de publicação das pesquisas produzidas no âmbito 
acadêmico e no âmbito do Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID), projeto 
nacional de formação de professores.  

As sessões da RJC 
A RJC tem 8 seções: Trabalhando com a Ciência, publicação de pesquisas de IC-

Jr, Iniciação Científica, Iniciação à Docência, Iniciação à Extensão, Pós-graduação ou 
projetos de diversas naturezas, apresentados ou não em Vida de Jovem Cientista do EJC; 
Experimente! publicação de pesquisas na modalidade Experimento, apresentados ou 
não no Gabinete de Curiosidades Científicas do EJC; Ciência Lúdica, publicação de 
pesquisas, na modalidade Jogos, apresentados ou não na Ciência Lúdica do EJC ou em 
outros espaços educativos; Ciência em Cena, publicação na modalidade roteiro de 
apresentações artísticas e/ou culturais, envolvendo Ciência e Arte, no Jovens Cientistas 
em Cena do EJC ou em experiências onde a cultura foi utilizada como ferramenta de 
educação científica; Conversa de Cientista, artigos escritos por pesquisadores 
convidados e demais pesquisadores interessados em publicar nesta seção; Dr. Berinjela 
explica!, publicação de textos sobre respostas a perguntas de cunho científico, sugeridas 
pelo público, e respondida por um especialista; Perfil Científico, relatos de experiências 
de intercâmbios científicos e/ou culturais; e Fique sabendo!, publicação sobre os projetos 
e outras iniciativas educionais.  

Como publicar na RJC 
O texto deve ser de fácil leitura, atualizando o leitor sobre determinado assunto 

científico, permitindo-o a compreensão e análise crítica. É uma fusão dos discursos 
científico, jornalístico e cotidiano com linguagem simplificada e criativa. Há um “Guia da 
RJC”, com regras e orientações e ficha de inscrição.  

Podem publicar, por convite ou por chamada de trabalhos disponível em http://
encontrodejovenscientistas.com/revista-jovem-cientista/): estudantes e professores da 
educação básica, técnica e superior (incluindo Pós-Graduação) das redes pública e 
privada do Brasil e exterior. Para publicar, escolhe-se uma ou mais seções/editorias da 
revista e envia-se texto e imagens para o e-mail revistajovenscientistas@gmail.com.  
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OS RESULTADOS DA RJC EM 2014 
Os artigos reunidos no número 1 apresentaram os resultados de uma década de 

investimento da equipe do CAM/UFBA que comungam da ideia de que vale a pena 
popularizar o conhecimento e aproximar a ciência da juventude. Acreditamos que gostar 
de C&T não é coisa de gente brilhante, é de gente curiosa e criativa. Foi esse o espírito 
empreendido neste número com 24 artigos, com temas de interesse da juventude. O 
número 2 representou mais um degrau na meta de incentivar jovens cientistas a criar o 
gosto por comunicar suas pesquisas e incentivar jovens a ler sobre ciências, com a 
publicação de 27 artigos com diferentes temas, incluindo os premiados no 4º EJC de 2013 
(Figura 1). 

Figura 1. Revistas Jovens Cientistas, n.1 e 2/2014. (A) Capa n.1; (B) Exemplo da Seção Dr. 
Beringela Explica, n.1; (C) Capa n.2; (D) Exemplo da Seção Fique Sabendo!, n.ABCD 

!  
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O número 3 tem 23 artigos com temas sobre meio ambiente, ciências humanas e 
sociais, ensino de ciências, museus, ciência e arte, ludicidade e museus. O número 4 
conta com 28 artigos, inclusive os premiados no 5º EJC de 2014, cujas temáticas 
norteadoras foram: ensino de ciências, saúde, meio ambiente, ludicidade, automação, 
astronomia, entre outros (Figura 2).  

Idealizada para ser um espaço de popularização de temas interessantes para a 
juventude, a RJC alcançou dois importantes impactos: a mobilização da comunidade 
científica para escrever para jovens, e o incentivo à publicação de artigos por jovens e 
seus professores.  

Figura 2. Revistas Jovens Cientistas, n.3 e 4/2014. (A) Capa n.3; (B) Exemplo da Seção Ciência 
Lúdica, n.3; (C) Capa n.4; (D) Exemplo da Seção Experimente!, n.4 

!  
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UMA BREVE REFLEXÃO 
Nossa experiência corrobora com as reflexões de Ivanissevich (2012), cujos 

pesquisadores não podem se isentar da missão de popularizar a ciência. A divulgação 
científica promove maior visibilidade das pesquisas junto ao público, que passa a 
entender o valor de investir em pesquisa. Ao divulgar, podemos derrubar o muro da 
superespecialização. Bons artigos e programas de divulgação científica podem ser fontes 
complementares para professores do ensino fundamental, médio e universitário. Sem 
contar a possibilidade de, ao divulgar ciência, despertar vocações para carreiras 
científicas e tecnológicas. 

Dado ao pouco tempo de circulação da RJC, ainda não foi possível avaliar ao 
impacto junto dos leitores, perspectiva para futuro estudo. 
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A LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA COMO INTERFACE ENTRE TEORIA 
E PRÁTICA NA FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE 

Viviane Rodrigues Alves de Moraes; Nora Ney Santos Barcelos 
    Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Instituto Federal Goiano (IF Goiano) 

Resumo 
Este trabalho tem como propósito discutir uma experiência realizada no Curso de Ciências 
Biológicas de uma Universidade Federal (Brasil), durante a qual a linguagem cinematográfica foi 
utilizada como mediadora para reflexões sistemáticas na formação inicial docente.  Esta 
abordagem metodológica visava oportunizar aos licenciandos a análise e a reflexão acerca da 
profissão docente retratada em alguns filmes. Caracterizamos este estudo como qualitativo, 
durante o qual investigamos as percepções de três alunos relativas ao trabalho desenvolvido 
envolvendo textos que abordavam correntes filosófico/pedagógicas e os conceito-imagens no 
âmbito da linguagem fílmica de três obras. Nossas análises, sob a perspectiva do interacionismo 
interpretativo, indicam que ao relacionar os estudos teóricos sobre a prática docente e sua 
representação cinematográfica, os licenciandos são capazes de aprofundar temas tais como, o 
papel do professor, da escola e do aluno, debatendo e refletindo criticamente sobre os vários 
aspectos da profissão docente com seus pares, evidenciando avanços de cunho epistemológico.     

Palavras-Chave: Formação docente, linguagem cinematográfica, reflexão sistemática. 

Abstract 
This paper aims to discuss an experiment in Biological Sciences Course of a Federal University 
(Brazil), during which the film language was used as mediator for systematic reflections on initial 
teacher training. This methodological approach was intended to create opportunities for 
undergraduates analysis and reflection about teaching profession portrayed in some movies. We 
characterize this study as qualitative, during which investigated the perceptions of three students 
for the work involving texts that addressed philosophical / pedagogical trends and concept-images 
within the film language of three movies. Our analysis, from the perspective of interpretive 
interactionism, indicate that by relating the theoretical studies on teaching practice and its 
cinematic representation, the licensees are able to deepen themes such as the role of the teacher, 
the school and the students, debating and reflecting critically on the various aspects of the 
teaching profession with their peers, demonstrating epistemological nature advances. 

Keywords: Teacher education, film language, systematic reflection. 

INTRODUÇÃO 
Formar professores capazes de atuar consciente e criticamente, percebendo a 

complexidade do sistema educacional constitui-se meta presente nas políticas publicas 
para educação e no ideário de pesquisadores (Alarcão, 1996). Uma meta permeada de 
dificuldades, pois não podemos esquecer que este sistema tem uma história cuja 
construção se dá para além de seus limites, envolvendo aspectos relacionados à cultura e 
constituídos de aspectos internos e externos ao mesmo. De acordo com Villani et al. 
(2008), o futuro professor precisa reconhecer-se como parte deste sistema, portanto, 
produtor da sua história, corresponsável tanto pela permanência como pelas mudanças 
desejadas. 
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Um caminho seria adotar metodologias instigadoras da reflexão sistemática e 
consciente, que segundo Feiman-Nemser (2001), auxiliariam os futuros professores a 
internalizarem disposições e habilidades para aprender a partir das experiências 
vivenciadas ajudando seu desenvolvimento profissional. 

Para tal, os elementos desencadeadores da reflexão podem ser oportunizados por 
meio de situações de investigação e análise, como as representações sobre a escola, o 
papel do professor e dos alunos apresentados em obras cinematográficas específicas. 
Pois, de acordo com Vanoye e Goliot-Lété (1994), os filmes podem ser instrumentos para 
reflexão, na medida em que operam escolhas, constroem no real e no imaginário um 
mundo possível que mantém relações complexas com o mundo real, proporcionando 
elementos para discussão.  Assim, um filme poderia desencadear processos reflexivos 
sobre semelhanças ou diferenças entre a realidade vivenciada e aquela representada 
cinematograficamente. Considerando a Educação em Ciências como campo de produção 
de conhecimento, é fundamental que o futuro professor desenvolva uma consciência 
crítica, pois de acordo com Alarcão (1996), as transformações da prática docente só serão 
possíveis a partir da conscientização sobre a mesma.  

Neste trabalho, objetivamos discutir uma abordagem metodológica que aliou a 
leitura e discussão teórica sobre a profissão docente com sua representação 
cinematográfica no âmbito da formação inicial de professores. Os questionamentos sobre 
a efetividade dessa proposta no desencadeamento de reflexões em torno da 
profissionalidade docente nortearam as discussões da pesquisa. 

METODOLOGIA 
Este estudo fundamenta-se na abordagem qualitativa, como um estudo de caso, 

que de acordo com Denzin e Lincoln (2006), possibilita a compreensão e interpretação 
dos significados presentes nas subjetividades e manifestados por meio da linguagem 
(escrita e oral), que trazem o peso da realidade cultural onde o indivíduo está inserido, 
seus padrões de interpretação de mundo, os valores e as crenças de seu grupo cultural.  

Investigamos uma disciplina do curso de Ciências Biológicas de uma Universidade 
Federal brasileira, durante a qual foi proposta uma atividade que aliava a teoria sobre 
correntes pedagógicas (diretiva, não-diretiva, construtivista) e epistemológicas 
(empirismo, apriorismo e construtivismo) a três obras cinematográficas: A voz do coração 
(Les Choristes, França, 2004); Sociedade dos poetas mortos (Dead Poets Society, USA, 
1989); A Escola da Vida (School of Life, USA/Canadá, 2005).  

Os dados para análise foram obtidos por meio das narrativas escritas de três 
sujeitos (Jonas, Mariane, Lorrane), que foram escolhidos como representantes dos 21 
alunos que fizeram a atividade, de acordo com a riqueza de sua produção por nós 
percebida. 
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
Pensamos que a linguagem fílmica possui possibilidades narrativas que têm como 

suporte nossa memória cultural e social, fazendo desses elementos não apenas parte da 
imaginação, mas conteúdo imprescindível para produção de sentidos. 

A atividade desenvolvida levou em conta que numa análise fílmica o imaginário nos 
permite a catarse, caracterizada por Morin (1997), como um processo psicológico de 
projeção/identificação que nos coloca no lugar do outro, experimentando suas sensações. 
Nesse movimento visamos provocar uma reflexão orientada, com o envolvimento do 
licenciando com a teoria estudada, as obras apresentadas e suas compreensões sobre as 
intertextualidades da experiência vivida em contraste com a leitura da vida real. 

Jonas, representante do grupo que discutiu o filme A Voz do Coração, ponderou 
que, 

[...]O trabalho foi de grande valia para minha formação tanto 
profissional, como pessoal, [...] foi possível ver o comportamento das 
pessoas e [...] analisar o ambiente social em que cada um vive 
[...],Isso me fez refletir sobre as antigas falhas, que se repetem ainda 
hoje, devido à ausência do estudo das antigas políticas 
pedagógicas. (Jonas) 

Percebemos que o licenciando aludiu à contribuição da atividade para sua 
formação evidenciando que refletiu sobre o contexto atual e aquele retratado no filme, 
indicando relacionamento entre teoria estudada e a linguagem cinematográfica. Para 
Freire (1979), essa consciência reflexiva torna possível a reflexão crítica sobre os próprios 
atos, pois busca interpretar os problemas baseando-se em princípios autênticos de 
causalidade. 

A licencianda que trabalhou o filme Sociedade dos Poetas Mortos, expressou 
apropriação das leituras prévias mencionando, [...] “E não tratá-los como um simples 
pedaço de papel em branco, e, que sejam críticos, criativos e pensadores[...]”, o que pode 
indicar relacionamento entre as práticas observadas nos filmes e as teorias analisadas. 
van Manen  (1990)  coloca as práticas representadas em filmes como vicárias, 
reconhecendo a validade da reflexão sobre a experiência do outro, no sentido de que esta 
ação ganha um lugar de destaque tão  importante  quanto  a reflexão sobre a própria 
ação. 

No filme A escola da Vida, Mariane colocou que, “[...] Esta atividade serviu para 
integrar a teoria na prática, [...] podemos observar exemplos que ocorrem no nosso dia-a-
dia”. Esse fato demonstra uma consciência crítica que vai além da simples reflexão sobre 
os filmes, mas que pondera a respeito da validade metodológica da atividade em si. Nota-
se também que a percepção demonstrada pela aluna é de que a experiência visualizada 
foi considerada de natureza prática, “[...] Este foi um trabalho bastante produtivo, pois 
podemos ver na prática tudo aquilo que já havíamos visto em teoria [...]”, e não apenas 
uma representação de uma prática. 
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Estas colocações reforçam que a experiência cultural e estética do cinema vai além 
da metodologia de análise de filmes, pois, segundo Napolitano (2009, p.15), o ato de 
assistir a um filme é uma experiência formativa em si e por si. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste trabalho investigamos se, uma abordagem metodológica envolvendo teorias 

didático/pedagógicas e sua representação em filmes, poderia desencadear processos 
reflexivos conscientes e críticos implicando em avanços epistemológicos sobre a 
profissão docente. Vimos que os filmes são, de fato, potencializadores de reflexões e 
debates, pois possibilitam ao licenciando abarcar aspectos metodológicos, axiológicos, 
culturais, políticos e didáticos na análise da representação do trabalho docente na sala de 
aula. Portanto, pensamos que atividades que envolvam a linguagem cinematográfica, 
além de atrativas e motivadoras, podem se constituir como aliadas na abordagem de 
questões que abrangem a formação cultural e profissional do futuro professor, implicando 
em produção de saberes docentes fundamentais para o ensino de ciências. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Alarcão, I. (1996). Reflexão critica sobre o pensamento de D. Schön e os programas de 

formação de professores. In I. Alarcão (Org.), Formação Reflexiva de Professores. 
Estratégias de Supervisão (pp. 10-39). Porto: Porto Editora. 

Feiman-Nemser, S. (2001). Helping novices learn to teach: Lessons from an exemplary 
support teacher. Journal of Teacher Education, 52(1), 17 – 3. 

Freire, P. 1979. Educação e Mudança. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra. 
Morin, E. (1997). O cinema ou o homem imaginário. Lisboa: Relógio D’água Editores. 
Napolitano, M. (2003). Como usar o cinema na sala de aula. São Paulo: Ed. Contexto. 
van Manen, M. (1997).  Researching lived experience: human science for an action 

sensitive pedagogy . London: The Althouse Press. 
Vanoye, F.& Goliot-Lété, A. (1994). Ensaio sobre a análise fílmica. (Appenzeller, M. Trad.). 

Campinas, SP: Papirus. 
Villani, A., Franzoni, M., & Valadares, J. M. (2008). Desenvolvimento de um grupo de 

licenciandos numa disciplina de prática de ensino de Física e Biologia. 
Investigações em Ensino de Ciências, 13, 143-168. 

�390



ANÁLISE DE UMA NEGOCIAÇÃO DE SIGNIFICADOS POR UMA 
COMUNIDADE DE PRÁTICA DE PROFESSORES QUE ENSINAM 

MATEMÁTICA  

Douglas da Silva Tinti; Wanusa Rodrigues Ramos; Ana Lúcia Manrique 
Universidade Cidade de São Paulo; Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. 

Resumo 
O presente artigo é produto de um projeto de pesquisa em rede brasileiro financiado pelo 
Programa Observatório da Educação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior e envolve três universidades (núcleos), são elas: Universidade Federal de São Carlos, 
Universidade Federal do ABC e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Este artigo tem o 
objetivo de investigar e analisar negociações de significados que ocorreram em uma comunidade 
de prática composta por pesquisadores, alunos de pós-graduação, professores e futuros 
professores que ensinam matemática a participantes do núcleo da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. Os encontros da comunidade de prática ocorreram no segundo semestre 
de 2013 e tiveram a temática Resolução de Problemas como fio condutor. Foram desenvolvidas 
ações de investigação, elaboração, avaliação, experimentação e implementação de atividades 
envolvendo a temática escolhida. Os instrumentos de coleta de dados considerados foram a 
transcrição de gravações em áudio dos encontros e as observações realizadas ao longo do 
semestre. A análise dos dados nos apontam que a negociação de significados, decorrente dos 
processos de participação e reificação, influenciou no entendimento e na utilização da Resolução 
de Problemas e contribuiu para a constituição da identidade e da prática desta comunidade. 
Concluímos que o processo de negociação de significado em uma comunidade de prática 
desencadeia processos de compromisso mútuo e oportuniza aprendizagens docentes.  

Palavras–Chave: formação de professores, educação matemática, comunidades de prática, 
resolução de problemas, negociação de significado. 

Abstract 
This article is the product of a research project developed a network of three universities (nucleus), 
they are: Federal University of São Carlos, Federal University of ABC and Pontifical Catholic 
University of São Paulo. The project is funded by the Observatory Education Program of Higher 
Education Personnel Training Coordination. This article aims to investigate and analyze 
negotiations of meanings that occurred in a community of practice made up of researchers, 
graduate students, teachers and future teachers who teach math of the nucleus participants of the 
Pontifical Catholic University of São Paulo. The practice of community meetings occurred in the 
second half of 2013 and had the theme Problem Solving as a guideline. The research actions 
taken were: design, evaluation, testing and implementing activities involving the chosen theme. 
The data collection instruments were: the transcription of audio recordings of the meetings and the 
observations made during the semester. The data analysis shows that the negotiation of meanings, 
resulting from participation and reification processes, influenced the understanding and use of 
Problem Solving and contributed to the establishment of identity and practice of this community. 
We conclude that the negotiation of meanings in a community of practice sets off mutual 
commitment and provides opportunities teachers learning. 
Keywords: teacher education, mathematics education, communities of practice, problem solving, 
negotiation of meaning. 

INTRODUÇÃO 
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O Programa Observatório da Educação (OBEDUC) foi criado pelo Decreto 
Presidencial brasileiro n° 5.803, de 08 de junho de 2006, com o propósito de fomentar a 
produção acadêmica e a formação de profissionais com pós-graduação stricto sensu em 
educação. 

Trata-se, portanto, de uma iniciativa de formar pesquisadores para atuar no cenário 
educacional, mas também tem se apresentado como uma política pública de 
complementação da formação inicial e de formação continuada de professores. O 
OBEDUC aproxima, em um mesmo ambiente, os acadêmicos e os professores e futuros 
professores das escolas públicas, que enfrentam ou irão enfrentar diariamente a realidade 
desafiadora das salas de aula. Configura-se como um espaço formativo que permeia a 
formação inicial e a continuada, mas para além disso, como um contexto de outras 
aprendizagens, em uma outra concepção de formação de professores.  

No Edital 049/2012/CAPES/INEP, foi aprovado o Projeto em rede intitulado Rede 
Colaborativa de práticas na formação de professores que ensinam matemática: múltiplos 
olhares, diálogos e contextos, que propõe a criação de uma rede colaborativa entre três 
universidades (núcleos): Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal do 
ABC e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  

Comunidades de Prática (CoP) 
As palavras comunidade e prática talvez levem alguns a pensar que Comunidades 

de Prática são agrupamentos de pessoas que desenvolvem ações práticas sobre 
determinado tema. No entanto, há vários aspectos que devem ser considerados a fim de 
caracterizar um grupo como uma Comunidade de Prática (CoP).  Comunidade de prática 
deve ser vista como uma unidade. 

Neste direcionamento, Wenger (2001) descreve três dimensões da prática que 
constituem a fonte de coerência em uma CoP: Engajamento mútuo, Empreendimento 
conjunto e Repertório compartilhado. 

Wenger (2001) argumenta que a negociação de significado pressupõe a interação 
de dois processos, aos quais chamou de participação e reificação. 

Portanto, a aprendizagem em comunidades de prática ocorre quando membros 
novatos começam a dominar as mesmas destrezas dos mais experientes, demonstrar 
comportamentos semelhantes e a compartilhar do mesmo repertório de práticas. 
Notamos, assim, a relevância da interação do sujeito que aprende com um outro da 
mesma comunidade para que ocorra a aprendizagem. 

METODOLOGIA 
Para atingirmos o objetivo proposto selecionamos as transcrições das gravações 

em áudio de 10 encontros realizados no ano de 2013 (Tinti et al., 2014) que tiveram a 
temática Resolução de Problemas (Dante, 1991) como fio condutor. De posse destas 
transcrições elegemos alguns episódios representativos e iniciamos nosso processo de 
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análise interpretativa, buscando descrever as negociações de significado acerca da 
Resolução de Problemas ocorridas no interior da CoP (núcleo da PUC-SP). 

Com o objetivo de manter o anonimato dos integrantes denominaremos de: a) PAI: 
os professores dos anos iniciais do ensino fundamental; b) PAF: os professores de 
matemática dos anos finais do ensino fundamental; c) AM: os alunos do curso de 
Licenciatura em Matemática; d) AP: os alunos do curso de Pedagogia; e) Mest: alunos de 
mestrado e f) Dout: alunos de doutorado 

Os dados foram analisados considerando os conceitos de participação, reificação e 
negociação de significados da Teoria Social da Aprendizagem (Wenger, 2001). 

PRINCIPAIS RESULTADOS 
 Analisando o empreendimento conjunto “estudo da temática Resolução de 
Problemas” ficou evidente que alguns membros da CoP tinham dúvidas quanto ao 
trabalho com a Resolução de Problemas e apontaram diversas vezes a necessidade de 
aprofundar as discussões e, além disso, vivenciar uma experiência com os alunos em que 
pudessem utilizar o que estavam discutindo. Evidenciou-se em suas falas o anseio de 
elaborar uma atividade para a sala de aula que considerasse a perspectiva da Resolução 
de Problemas, a fim de sanar parte de suas dúvidas. 

PAI1:  Nós lemos alguns textos sobre a Resolução de Problemas aqui, nós discutimos, e 
acho que este movimento foi muito legal. Mas ainda fico pensando: como será 
quando formos propor alguma atividade em sala de aula? Porque percebo que não 
é tão simples assim. 

 (5º Encontro, 03/08/13) 

 A socialização das pesquisas, as discussões posteriores e a elaboração da síntese 
ocuparam uma grande parte da energia da comunidade, e foram processos de 
participação e reificação, fundamentais para que a CoP se envolvesse na negociação de 
significado acerca do trabalho com a Resolução de Problemas. 

Diante disso, foi necessário averiguar qual o entendimento que os membros da 
CoP tinham em relação a Resolução de Problemas: 

Dout: Mas, qual é a diferença entre problema e exercício? 
AM1:  No problema, a gente pensa. No exercício, a gente só reproduz. 
PAI2:  Isso me faz lembrar muito aqueles “exercícios de fixação”, do tipo resolva. E o 

problema nos leva a pensar e a criar outras formas de obter uma resposta, e não 
uma só, fixa e fechada. 

PAF2: O exercício, eu já sei como fazer. O problema, eu não tenho uma experiência 
anterior de como resolver. Eu vou construindo uma maneira, que pode ser a 
maneira que eu quiser. 
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Dout:  Então, o exercício, eu já sei o caminho, geralmente eu tenho um modelo e eu vou 
replicá-lo, eu já sei o percurso. Agora, o problema é mais abrangente, eu não sei o 
caminho, eu tenho n possibilidades para resolver e chegar na solução. Qual dos 
dois é mais importante? 

PAF2: Os dois. Um no sentido de construção do conhecimento e o outro no sentido de 
treino daquele conhecimento. Não adianta nós construirmos e depois não 
treinarmos, não fortalecermos aquele conhecimento. Nós aprendemos, mas se não 
treinarmos, com o tempo, vai se perdendo aquele conhecimento. 

(9º encontro, 29/09/2013) 
  
 Esta discussão foi muito importante para consolidar a concepção de Resolução de 
Problemas que passou a fazer parte do repertório compartilhado pelo grupo. Além de 
delimitar as diferenças entre exercício e problema, elucidou a relação entre estes dois 
conceitos com a Resolução de Problemas, configurando-se em um processo reificador. 

Percebemos, assim, que a construção de um entendimento sobre Resolução de 
Problemas que seria compartilhado pela CoP foi sendo construído com o tempo, ou seja, 
este significado foi negociado e renegociado pelo grupo em diversos encontros. No 
entanto, é importante destacar que esta negociação nem sempre ocorreu livre de 
conflitos. 

BREVE DISCUSSÃO 
 Em uma CoP em que os seus membros tenham compromisso mútuo com os 
empreendimentos desenvolvidos em seu interior, todos aprendem maneiras de participar 
e de construir significados sobre o mundo e com o mundo, na interação com outras 
pessoas. É no trabalho conjunto e na interação com o outro que constituímos nossas 
identidades e que a comunidade desenvolve sua trajetória e sua história. 

 A participação é o que dá sentido às nossas experiências. Por meio da reificação, 
nos projetamos no mundo e nos reconhecemos nestas projeções. E por meio destes 
processos foi possível que os integrantes da CoP se envolvessem na negociação de 
significados quanto ao trabalho com a Resolução de Problemas, aspecto indispensável 
para a prática dos professores que ensinam matemática.  

Percebemos a interação entre estes dois processos – participação e reificação – 
que constituem uma dualidade e se implicam mutuamente, mas não estão em oposição 
ou se substituem entre si. Ambos são importantes e complementares em uma negociação 
de significado de uma CoP. Deste modo, concluímos que o processo de negociação de 
significado em uma CoP desencadeia processos de compromisso mútuo e oportuniza 
aprendizagens docentes. 
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AS QUESTÕES DE GÊNERO NA HISTÓRIA DA CIÊNCIA FÍSICA: O CASO 
DE “NEWTON FOR LADIES” 

Leandro Londero1; Marcos Serzedello1; Monica A. Galindo1; Thirza P. Sorpreso2 
1Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”; 2Universidade Federal de Alfenas 

Resumo 
O trabalho analisa a tradução feita para o inglês, por Elisabeth Carter, em 1739, da obra de 
Francesco Algarotti intitulada “Sir Isaac Newton’s philosophy explain’d for the use of ladies. In six 
dialogues on light and colours”, sendo a obra original “Il Newtonianismo per le dame”, de 1737. 
Por meio da Análise de Discurso Francesa, a partir de produções de Michel Pêcheux, buscamos 
compreender os aspectos que a caracterizam como uma publicação para damas e identificar 
possíveis questões de gênero. A obra foi um sucesso entre o público feminino letrado da época, 
mas foi recebida com certo preconceito por se tratar de uma obra de divulgação e também por 
que as ideias de Newton ainda não eram totalmente aceitas, principalmente na França onde ainda 
dominava o sistema cartesiano. Algarotti era um escritor, acadêmico mas também um divulgador e 
incentivador da ciência. A análise da tradução nos permitiu fazer inferências sobre a 
representação social das mulheres daquela época e identificar problemas de gênero presentes na 
publicação. Identificamos na obra de Algarotti uma tendência machista na ciência. Podemos dizer 
que essa tendência foi construída e mantida ao longo da história da ciência. Alertamos para o fato 
de que uma ideologia sexista pode afetar tanto a ciência como a sua epistemologia.  

Palavras–Chave: Formação de Professores de Ciências; Educação em Ciências; História da 
Ciência; Ciência e Sociedade (Gênero). 

Abstract 
This work aims to analyze the English translation of Francesco Algarotti’s work carried out by 
Elisabeth Carter in 1739 under the title: “Sir Isaac Newton’s philosophy explain’d for the use of 
ladies. In six dialogues on light and colours”. The original work, from 1737, has as its title:  “Il 
Newtonianismo per le dame”. From the productions of Michel Pêcheux and through the French 
Discourse Analysis, it is aimed to understand the aspects that characterize such publication as a 
publication for women and it is aimed to identify possible gender issues as well. Although 
Algarotti’s work was a success, regarding the literate feminine audience at the time, it was received 
with prejudice. Such work was a disclosure one and Newton’s ideas were not well accepted; 
especially in France where the Cartesian system was dominant. Algarotti was a writer, an 
academic and a promoter and supporter of science as well. The translation analysis allowed us to 
make inferences concerning the social representation of women from that time and identify gender 
problems in the publication. It was identified a science sexist trend in the work of Algarotti which 
was constructed and maintained along the history of science. It is highlighted the fact that a sexist 
ideology can affect both science and its epistemology.  

Keywords: Science education, teachers’ training.  
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INTRODUÇÃO 

Os estudos sobre Ciência e Gênero (Women’s Studies) surgiram nos Estados 
Unidos no começo dos anos 60. O interesse de pesquisadores pelo tema traduz-se 
inclusive no fato de uma revista especializada como a Science publicar em 1965 o artigo 
intitulado “Women in Science: Why so Few? Social and Psychological Influences Restrict 
Women’s Choice and Pursuit of Carrers in Science”, de autoria de Alice Rossi.  

Segundo Echeverría (2003, p.282), a escassa presença das mulheres ao longo da 
História da Ciência, bem como a sua muito recente inserção nas instituições acadêmicas 
e de investigação (em lugares ainda de pouca importância, na generalidade), representa 
uma evidente anomalia social, que tem vindo a ser pouco a pouco corrigida. Ainda, 
Echeverría (2003, p.282) argumentou que a discriminação a que a mulher foi submetida 
teve uma profunda influência no próprio conhecimento científico. 

Esses argumentos podem ser corroborados a partir da identificação de uma obra 
produzida especificamente para divulgar/ensinar o mecanicismo newtoniano para 
mulheres, como é o caso de Il Newtonianismo per le dame ovvero dialoghi sopra la luce e 
i colori, de autoria do conde italiano Francesco Algarotti.  

O livro de Algarotti obteve uma tradução inglesa em dois volumes. A tradução foi 
realizada pela poetisa Elizabeth Carter. A produção é escrita num estilo literário verboso, 
com alguns toques de erudição, e é apresentado em discurso direto a uma senhora. O 
livro é dividido em seis diálogos, sendo que os três primeiros compõem o volume 1 e os 
outros três o volume 2.  

No trabalho aqui apresentado, analisamos a tradução inglesa da obra de 
Francesco Algarotti, buscando compreender os aspectos que a caracterizam como uma 
publicação para damas e explicitar a importância das questões de gênero como parte da 
construção do conhecimento. 

O estudo justifica-se uma vez que estudos sobre ciência e gênero estão em pleno 
desenvolvimento. No entanto, os estudos sobre Gênero e História da Ciência não são 
frequentes na literatura consultada pelos autores deste estudo.  

METODOLOGIA 

Inicialmente, procedemos a uma revisão de literatura para identificarmos estudos já 
publicados sobre essa temática. Em continuidade, selecionamos a obra que iríamos 
analisar. Decidimos selecionar a obra de Algarotti por: a) ser a primeira publicada com o 
objetivo de divulgar o Newtonianismo para mulheres; b) ter inspirado publicações de 
outros autores; c) ter alcançado muito sucesso nos salões europeus da primeira metade 
do século XVIII; d) ter recebido uma tradução inglesa e quarto edições. 

Em continuidade, realizamos a leitura completa do volume 1 procurando destacar 
elementos textuais e linguísticos que pudessem caracterizar a obra como uma produção 
destinada para Damas. 
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Nosso estudo leva em consideração os aportes teóricos da Análise de Discurso 
Francesa (AD), a partir de produções de Michel Pêcheux. Nessa vertente, o discurso mais 
do que transmissão de informação é efeito de sentidos entre locutores.  

Finalizamos o estudo com a redação do trabalho, sistematizamos as respostas 
encontradas e apontamos algumas implicações para a História e Filosofia da Ciência. 

RESULTADOS 
Consideramos importante apresentar alguns trechos da obra que nos parecem 

significativos. O primeiro trecho encontra-se na página 4. O cavalheiro logo no início dos 
diálogos se referindo à marquesa diz: 

“To the charms of wit, and the most polite imagination she joined na uncommon 
Strenght of Judgment, and to the most refined Sentiments a learned Curiosity. 
Superior to rest of her Sex…” 

Neste trecho é possível perceber o tipo de linguagem utilizada por Algarotti, uma 
linguagem elegante e um estilo de galanteria. É possível percebemos também uma 
concepção de gênero manifestada de maneira não transparente, no momento em que o 
autor expressa “com os sentimentos mais refinados uma curiosidade aprendeu”. Ao se 
referir aos sentimentos, podemos supor que para o autor os pensamentos da mulher 
estão mais ligados aos sentidos do que ao entendimento. Em outro trecho mais adiante, 
na página 36, a própria marquesa confessa: 

“I am much obliged to you, for sparing me the trouble of hearing all these fine 
things, which I confess, are quite above my understanding...” 

No trecho acima, a marquesa agradece o cavalheiro por poupar o seu trabalho de 
ouvir todas as coisas, as quais ela confessa que são estão bastante acima da sua 
compreensão. Perante isso, o autor parece conferir às mulheres um caráter de 
incapacidade de compreensão de determinadas questões. Há vários trechos nos quais 
são possíveis identificarmos preconceitos explícitos. É o caso, por exemplo, do trecho 
presente na página 56. Se dirigindo à marquesa o cavalheiro diz que: 

“Mr. Leibnitz: who thought philosophical terms should be softened for the ears of 
Queens...” 

Neste trecho, Leibntz diz que os termos filosóficos devem ser suavizadas para os 
ouvidos de uma rainha. Podemos supor que uma concepção de gênero vigente naquela 
época é a de que as mulheres não teriam a capacidade de compreender os termos 
filosófico e, portanto, eles deveriam ser excluídos de qualquer explicação. Outro trecho é 
aquele presente na página 87. Quando discutindo a questão das cores, diz à marquesa:  

“And what is it else but one disposition which hinders us from seeing you 
goddesses when you first rise, and another which gives you to our Sight 
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and Adoration after you have spent two or tree hours in the sacred Rites of 
Toilet?” 

Neste trecho a uma forte alusão a mulher ser fútil, uma vez que despende muito 
tempo, duas ou três horas, nos ritos sagrados do toilet. 

DISCUSSÃO 
A análise discursiva parece indicar que a linguagem utilizada pelo autor pode 

caracterizá-la como uma publicação para damas, ou seja, o texto ser escrito em forma de 
diálogos entre em cavalheiro e uma marquesa e ser escrito em versos curtos. 

Identificamos na obra uma tendência machista na ciência. Essa tendência foi 
construída e mantida ao longo da história da ciência, e permanece nos dias atuais. 
Alertamos para o fato de que uma ideologia sexista pode afetar tanto a ciência como a 
sua epistemologia. 

Embora pareça que a publicação visasse promover as mulheres como 
interessadas nas recentes teorias científicas, percebemos que a marquesa se apresenta 
como uma ouvinte passiva de conhecimento do narrador e incapaz de compreender as 
teorias mais complexas. 

Apoios: Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de São Paulo (FAPESP); Fundação de Apoio 
à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto (FAPERP). 
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Daniel R. Ventura1,2; Fernando A. Martins1,3; Regina S. Carvalho1 
1Universidade Federal de Viçosa; Universidade do Porto - DFA-FCUP2; 

IFsudesteMG - Campus Rio Pomba – MG3 

Resumo 
Neste trabalho é apresentado um aplicativo dinâmico de física que foi desenvolvido para ensinar 
ondulatória, para o Ensino Básico. Ele consiste de animações e simulações virtuais sequenciais 
desenvolvidas para serem utilizadas em sala de aula e em atividades em casa. Este aplicativo 
descreve os fenómenos, sua teoria e suas aplicações no quotidiano. Será apresentada uma breve 
descrição do desenvolvimento deste recurso didático e como ele pode contribuir para motivar os 
estudantes. Este aplicativo simula situações do movimento harmónico, ondas uni-dimensionais, 
pulsos de ondas, ondas bidimensionais, Interferências de ondas e Acústica. O material foi aplicado 
nas turmas da segunda série do Ensino Médio é mostrado através de figuras das telas de 
apresentação das animações, simulações, conteúdos e exercícios propostos. O processo de 
confecção das telas que facilitam o manuseio do software será relatado. Além disto, foi realizada 
uma análise qualitativa do software, feita através da aplicação de um inquérito no final da 
aplicação da multimédia, como forma de avaliarmos a sua aceitação como uma ferramenta que 
venha a potencializar a compreensão do aluno dos conceitos abordados. 

Palavras–Chave: Ensino de Física, simulações virtuais, ondulatória.  

Abstract  
In this work is presenta a dynamic physical resource that was developed to teach waves, for basic 
education. It consists of sequential animations and virtual simulations developed for use in the 
explanations in the classroom, and reviews of the activities at home. This application describes the 
phenomena, its theory and its enforcement in everyday life. A brief description of the development 
of this teaching tool and how it can help to motivate students will be presented. This application 
simulates harmonic motion situations, one-dimensional waves, wave pulses, two-dimensional 
waves, wave interference and acoustics. An account of how the execution of the material was done 
in the second year of high school classes is also shown by figures of splash screens animations, 
simulations, proposed content and exercises. It’s shown how screens for the software were 
structured to facilitate its handling by the teacher, so that the student can better understand what 
the contents. In addition, a qualitative analysis software was performed, which was made by 
applying an inquiry at the end of the multimedia application, in order to evaluate its acceptance as 
a tool that will enhance student understanding of the concepts discussed. 

Keywords: Physics education, virtual simulations, training. 

INTRODUÇÃO  
É bastante perceptível que ainda nos tempos atuais, a maioria dos professores que 

leciona física no ensino básico o faz de forma tradicional, utilizando apenas o quadro, 
priorizando a memorização de fórmulas e suas aplicações. Normalmente, os professores 
não estão preocupados com os conceitos e conhecimentos já adquiridos pelos alunos em 
etapas anteriores do ensino.  
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Nesse caso, a nova informação é armazenada de maneira arbitrária. Não há interação 
entre a nova informação e aquela já armazenada. O conhecimento assim adquirido fica 
arbitrariamente distribuído na estrutura cognitiva, sem ligar-se a conceitos subsunçores 
específicos. (Moreira, 1999) 

Se a informação nova é armazenada aleatoriamente, interage pouco ou não 
interage inicialmente com os conceitos relevantes na estrutura cognitiva já adquiridos pelo 
aprendiz. O conhecimento fica distribuído arbitrariamente e distribuído na estrutura 
cognitiva, mas sem ligar a conceitos prévios específicos. 

Na prática pedagógica, deve-se procurar desenvolver e utilizar-se de instrumentos, 
ferramentas, que possam ajudar o aluno no processo ensino-aprendizagem. Para 
Moreira, O mais importante é o conhecimento prévio sobre o assunto e isto deve ser 
verificado antes, para que o ensino dependa destes dados (Moreira, 1999). 

O uso das novas tecnologias tem sido disseminado em nossa sociedade e ela está 
presente o tempo todo nos populares aparelhos portáteis como tabletes, aparelhos 
móveis, televisão e notebooks. Já no campo da educação, cada vez mais mídias digitais, 
de natureza didática de apoio à aprendizagem, estão sendo produzidas e para serem 
utilizadas no ensino, em vários níveis escolares, porém ainda é tímida a sua utilização. 
Entretanto, elas não podem substituir as atividades experimentais, mas podem criar 
situações próximas das realizadas no laboratório. “Ainda que elas não devam substituir 
experimentos reais, pesquisas indicam que seu uso combinado à atividade experimental 
pode tornar mais eficiente o processo de aprendizagem dos alunos.” (Arantes, Miranda & 
Studart, 2010). 

Assim, espera-se que os professores busquem o auxílio destes instrumentos de 
ensino, em suas práticas pedagógicas. Resultados recentes de investigações realizadas 
com estudantes do Ensino Médio sobre o aprendizado de Física, apontam que o ensino 
de Ciências se torna mais agradável e motivador quando se utilizam recursos interativos 
tais como vídeos, animações e experimentos reais ou virtuais associados (Ventura, 
Costa, Guimarães & Costa,2013).  

Um estudo desenvolvido por Ricardo e Freire (2007) apresenta conclusões que 
vão ao encontro das dificuldades de ensino, onde o professor se preocupa apenas com a 
memorização das fórmulas matemáticas. Dos dados recolhidos por alunos de graduação 
em Física, verificou-se que a intensa memorização de fórmulas e a limitação à 
interiorização de conceitos abstratos, compromete o interesse dos estudantes pela 
disciplina e sua aprendizagem. 

As tecnologias recentes trouxeram novas perspectivas para o ensino e 
aprendizagem das ciências, mais especificamente da Física (Ventura et al., 2013). A 
utilização do computador, de diversas formas na sala de aula, permitiu esta diversificação 
do ensino. 

Este trabalho apresenta um conjunto de ferramentas virtuais que tem como 
objetivo, auxiliar o professor na apresentação do conteúdo de ondulatória, bem como 
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promover na sala de aulas discussões sobre o conteúdo ministrado, de forma a 
possibilitar uma melhor assimilação por parte do aluno. 

Acreditamos que a inserção de novas informações à estrutura cognitiva do aluno 
poderá propiciar uma aprendizagem significativa. Sendo assim, o material desenvolvido 
que continuará sendo aperfeiçoado após avaliações reflexivas, contribuirá para que o 
aluno adquira uma abstração, conhecimento prévio, sobre um determinado assunto e que 
isso seja a base na construção de um conhecimento, para que ele aprenda de uma forma 
mais dinâmica, um conteúdo um tanto abstrato (Ondulatória). Conteúdo este, já 
observado em nossa prática pedagógica, que normalmente os estudantes apresentam 
dificuldades, resultando em um desinteresse por parte dos mesmos. 

MATERIAIS E MÉTODOS  
O software foi desenvolvido como um ambiente de apresentação utilizando os 

softwares FLASH e 3D Max (versão para estudante) no qual o professor tivesse a 
liberdade de alterar a sequência de apresentação, pudesse suprimir itens que não 
considera prioritário no momento e pudesse escolher o conteúdo a ser trabalhado na aula. 
Isto é, qual a animação (simulação) ele quer apresentar para o aluno. Na Figura 1 é 
apresentado o índice em (A) e em (B) uma correspondente animação com os botões que 
iniciam e retrocedem a mesma.  

Figura 1. Ambiente de trabalho do aplicativo utilizado no estudo de ondas. (A) Conteúdos (B) 
Movimento circular criando Movimento Harmônico Simples MHS 

!  

Há também, ao longo do aplicativo, uma breve descrição do conteúdo, com 
questões que poderão ser utilizadas para suscitar debates ou discussão em sala. 
Pretende-se que o professor utilize o material de forma autônoma. Ele terá uma liberdade 
para utilizá-lo numa sequência mais adequada à sua prática de ensino, possibilitando 
também uma avaliação crítica e reflexiva de sua prática.  

Procurou-se elaborar aulas mais investigativas e com formato que em algumas 
simulações lembram aulas práticas, provocando o envolvimento do aluno. A Figura 2 (A), 
exibe uma animação de um pêndulo simples onde pode-se observar as grandezas 
envolvidas e determinar dados usando um cronômetro durante a aula. Este é um fator 
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positivo, pois a maioria das escolas públicas carecem de espaço físico para aulas de 
física prática e de recursos materiais.  

Para consolidação da aprendizagem, ao final de cada seção foi desenvolvido uma 
apresentação com exercícios resolvidos, no exercício apresentado pela Figura 2 (B) é 
apenas uma das telas de animação que auxilia no entendimento de um exercício mais 
complexo, onde as variáveis envolvidas são de difíceis visualização 

Figura 2. (A) Primeira tela da simulação que conduz a dedução da fórmula de período do 
pêndulo simples. (B) Resolução de problemas propostos com simulações.

!  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Avaliou-se qualitativamente e quantitativamente como foi a aceitação deste método 

e se esta técnica favorecia uma melhor aprendizagem. O objetivo foi verificar, se o 
método e a técnica utilizada contribuíram positivamente para que os estudantes 
compreendessem os conteúdos relativos à ondulatória.  

Pode-se perceber, pela Figura 3, que a maioria concorda que esse tipo de mídia foi 
útil para a sua aprendizagem de ondulatória, pelas respostas as perguntas 4 e 5 do 
inquérito respondido pelos alunos.  

Figura 3. Gráfico ilustrando resultado das questões 4 e 5 do inquérito sobre aceitação do recurso. 

!  
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CONCLUSÕES 
Os alunos apontaram que o software contribuiu de forma significativa no processo 

de aprendizagem. Acreditamos que a forma como são abordados os conteúdos de física 
deve ser repensada. O estudante não pode ficar apenas decorando e repetindo de forma 
mecânica, ele tem que se envolver e discutir os conteúdos para que possa compreender 
melhor o mundo onde vive. Conhecimentos prévios devem ser levados em consideração. 
Verificou-se dos inquéritos grande interesse do estudante durante a realização das 
atividades. Os recursos apresentados foram eficazes para esta mudança positiva.  
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REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE TRANSGÊNICOS: UM ESTUDO NO 
CENTRO DE CIÊNCIAS E PLANETÁRIO DO PARÁ - BRASIL 

Sinaida Maria Vasconcelos de Castro; Amylla Cysne Nogueira; Flávia Cristina 
Araújo Lucas; Matheus de Almeida Carvalho 

Universidade do Estado do Pará 

Resumo  
O presente estudo foi desenvolvido à luz da Teoria das Representações Sociais, de Serge 
Moscovici, no Centro de Ciências e Planetário do Pará, localizado na cidade Belém, estado do 
Pará, região norte do Brasil. Participaram do estudo 62 alunos do ensino médio que, em um 
primeiro momento, responderam a um questionário, cujo objetivo era identificar sua 
Representação Social de transgênicos. Na etapa seguinte os estudantes participaram de uma 
ação educativa abordando a temática Transgênia. O desenvolvimento dessa ação educativa, 
pautada nos pressupostos da educação não formal buscou contribuir para o processo de 
popularização da ciência. O resultado do estudo revelou que a Representação Social de 
transgênicosconstruída pelos sujeitos está fortemente associada à idéia de alimentos modificados 
em laboratório, demonstrando uma parcial aproximação com os conceitos postulados 
cientificamente, apesar de expressar uma associação restritiva ao desconsiderarem o fato de que 
nem todo transgênico é um produto alimentício.É possível inferir que tal associação esteja 
associada ao conteúdo da informação veículado pelas mídias que, frequentemente associam 
transgênicos a alimentos. 

Palavras–Chave: Transgênicos, Representação Social, Educação não-formal. 

Abstract 
This study was developed based on the Theory of Social Representations, of Serge Moscovici, in 
the Science Centre and Planetarium of Pará, located in Belém, Pará State, northern region of 
Brazil. The study included 62 high school students who, at first, answered a questionnaire, which 
aimed to identify their Social Representation of transgenics. In the next stage the students 
participated of an educational action approaching the transgenic theme. The development of this 
educational activity, based on the assumptions of the non-formal education aimed to contribute to 
the process of popularization of science. The result of the study revealed that the Social 
Representation of transgenics built by the subjects is strongly associated with the idea of food 
modified in laboratory, demonstrating a partial approach with the concepts scientifically postulated, 
although it express a restrictive association when disregard the fact that not every transgenic is a 
food product. It is possible to infer that such association is the content of the information 
propagated by the media, which often associate transgenic to foods 

Keywords: Transgênicos, Social Representation, Non-formal education 

INTRODUÇÃO 
As últimas décadas têm-se caracterizado pelos grandes avanços científicos e 

tecnológicos. A incorporação de tais avanços ao cotidiano da população em geral, vem 
sendo tema de debate entre a comunidade acadêmica, no que se refere ao processo de 
apropriação e consequente capacidade de tomada de decisão de forma consciente e 
crítica acerca do processo de produção e emprego desses recursos. 
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Assim, é possível inferir que temas como “Transgenia” não estão completamente 
distante da população. Por isso, quando nos referimos aos transgênicos, e coerente supor 
que a maior parcela da população já teve contato com algum tipo de informação sobre 
essa temática. Porém, qual o domínio conceitual e a fonte das informações que os 
indivíduos têm a respeito da temática? De que maneira esse conhecimento subsidia uma 
tomada de decisão acerca da produção e uso dos transgênicos? Tais debates têm 
enfatizado a importância do processo de popularização da ciência acerca desse e de 
outros temas. 

Ao buscar a popularização do acesso a ciência e permitir a transmissão de 
conhecimento de forma lúdica, os museus e centros de ciências vêm ganhando destaque 
pela possibilidade de se tornarem aliados das escolas e da mídia na formação da cultura 
científica brasileira. (Jacobucci, 2008). É baseado nesta premissa que se fundamenta a 
importância de investigar a Representação Social de Transgênicos que os indivíduos 
possuem, associada ao papel dos espaços de educação não formal nesse processo de 
construção das representações.  

METODOLOGIA 
O campo de estudos das representações sociais (RS) está desde as suas origens, 

associado ao interesse básico sobre as relações entre o pensamento erudito - ciência, e o 
pensamento popular - representação social (Moscovici, 2011). Dessa forma, elegemos 
como nosso objeto de pesquisa os Transgênicos. 

Buscando responder o problema de pesquisa: Qual representação social (RS) de 
Transgênicos adultos e jovens que visitam o Centro de Ciências e Planetário do Pará 
(CCPP)? Optamos por realizar uma pesquisa descritiva, tipo de pesquisa identificada por 
Rampazo (2002) como um tipo de pesquisa capaz de possibilitar a busca do 
conhecimento de situações e relações que ocorrem na vida social, caso das 
representações sociais. 

O estudo foi desenvolvido entre visitantes do Centro de Ciências e Planetário do 
Pará (CCPP), localizado na cidade de Belém, capital do estado do Pará-Brasil. 
Participaram do estudo 62 alunos de uma escola pública do ensino médio, que 
responderam a um questionário dividido em duas partes; na primeira parte se buscou 
informações que permitissem traçar o perfil dos sujeitos; a segunda parte era constituída 
por duas questões diretamente relacionadas aos objetivos da pesquisa.  

A primeira, uma pergunta aberta, ou seja, um tipo de pergunta que permite o 
informante responder livremente, usando linguagem própria, para emitir suas opiniões 
(Rampazzo, 2002) era: 1) Para você o que são os transgênicos? 

A segunda questão utilizou a técnica da associação ou evocação livre. Nesta 
segunda questão os participantes deveriam listar hierarquicamente as três palavras que 
lhe vinham à mente ao ouvirem a palavra Transgênico e, em seguida, associar um 
significado a cada uma das palavras evocadas. 

�406



Para análise dos dados coletados foi aplicada a técnica da análise do conteúdo 
(Bardin, 1979), obedecendo-se as três fases básicas da referida técnica: pré-análise, 
exploração do material, tratamento dos resultados obtidos e interpretação (Minayo, 1994). 
Assim a interpretação iniciou-se com a organização do material a ser analisado, seguindo-
se a eleição da unidade de registro, que no caso foram temas, até que se chegasse as 
categorias de análise definidas em função dos objetivos do estudo. 

PRINCIPAIS RESULTADOS 
Apesar da temática transgênia ser constantemente midiatizada atualmente, pois 

como afirma Heberlê (2005, p. 307) “o caso transgênicos emerge na discursividade 
midiát ica”, 28 % dos alunos revelou ausência de informação sobre a 
temática.Entretanto,do total de respondentes menos de 5% deixou de responder o 
questionamento: “Para você o que são transgênicos?”. Essa atitude parece revelar que 
apesar do caratér não-formal das ações educativas desenvolvidas pelo CCPP, os alunos 
optam por negar o conhecimento a respeito de transgênicos.  

Em uma primeira analise, foi possível identificar uma aproximação significativa 
entre as respostas dos alunos, o que permitiu agrupa-las inicialmente em 19 categorias, 
segundo sua co-relação temática. O aprofundamento da análise em busca de 
similaridades temáticas conduziu a uma redução para 4 categorias, em que foram 
excluídas as abstenções e manifestações de desconhecimento. 

As quatro categorias identificadas e suas respectivas frequências foram: alimentos/
modificados – 39%; alimentos / laboratório – 27%; alimentos ou organismos / 
modificados / laboratório – 25%; material genético – 9%. 

A categoria alimentos/modificados (1ª categoria) agrupou expressões anteriores, 
tais como, alimentos modificados geneticamente, coisas geneticamente modificados, 
alimentos com genes modificados que em suma buscam caracterizar a produto final e o 
processo para obtenção desse novo produto que seria o transgênico.  

Quanto às demais categorias também se buscou, a partir dos mesmos princípios, 
agrupar expressões que se assemelham entre si, com o propósito de categorizar as 
expressões de forma mais generalista, possibilitando o melhor entendimento e 
organização de idéias dos sujeitos. 

Em última análise pode-se afirmar que cerca de 70% dos sujeitos expressam uma 
representação social que identifica os trangênicos como alimentos modificados em 
laboratório. 

BREVE DISCUSSÃO 
A atitude de auto-proteção assumida pelos estudantes, descompromissando-se 

com a obrigatoriedade de “acertar” o questionamento expressa a forte influência que os 
processos e as dinâmicas dos espaços formais de educação exercem, influenciando a 
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postura dos estudantes mesmo em um espaço não formal, onde as ações educativas se 
processam de uma maneira dinâmica e menos hierarquizada (Gadotti, 2005). 

Cerca de 70% dos participantes apresentou respostas que se aproximam de 
respostas consideradas aceitas perante os conceitos científicos atualmente 
estabelecidos,que os associa à técnicas da engenharia genética, que permitem que 
genes de diversos organismos, independente de espécies, possam ser isolados e 
transferidos para o genoma de qualquer outro ser vivo, originando organismos 
geneticamente modificados (Guerrante, 2003) 

Chama atenção o fato da RS de transgênicos estar fortemente associada aos 
produtos alimentícios (70 %). Porém, se é certo que as RS se estabelecem a partir das 
informações compartilhadas pelos grupos sociais, que na atualidade sofrem forte 
influencia dos veículos de comunicação de massa, é possível pressupor que tal 
representação deve estar relacionada às imagens e informações veículadas por essas 
mídias, que fazem maciçamente referência a produtos alimentícios. 

Por entender que tal associação, transgênicos - alimentos, se deve ao fato de que 
“Quando a ciência, por interface, passa a estar na esfera midiática, é apresentada com os 
códigos lingüísticos e visuais próprios desta outra esfera.” Herberlê (2005, p. 109), 
reconhece-se o papel primordial que os espaços não-formais de educação desempenham 
na popularização cientifica, enquanto agentes capazes de contribuir para construção de 
uma cultura científica, utilizando-se de códigos linguistícos e visuais que veiculem o 
conhecimento científico com maior qualidade e profundidade. 
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FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS NA LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO BÁSICA: 
O CASO DA ESE DE BRAGANÇA 

Adorinda Gonçalves; Maria José Rodrigues 
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança 

Resumo  
A formação de educadores e professores é um processo que exige uma contínua reflexão dos 
diferentes atores envolvidos. Neste estudo pretende-se analisar o que pensam os alunos da 
formação em ciências e em didática das ciências obtida na Licenciatura em Educação Básica na 
Escola Superior de Educação de Bragança, e como essa formação contribui para seu o 
desempenho em diferentes contextos, no âmbito da iniciação à prática profissional. 
Trata-se de um estudo qualitativo, de caráter descritivo e interpretativo. Para recolha de dados 
recorreu-se a entrevistas semiestruturadas que, depois de transcritas, foram sujeitas a análise de 
conteúdo. 
Os resultados evidenciaram que os alunos manifestaram um elevado grau de satisfação 
relativamente à formação em ciências, e realçaram o papel da didática das ciências para o 
desenvolvimento das suas experiências nos diferentes contextos. Referiram, ainda, a relevância 
do trabalho prático e experimental e a implementação destas estratégias nas suas práticas 
educativas.  
Concluiu-se que os alunos referem como aspetos positivos a qualidade da formação nas suas 
diversas vertentes e o trabalho/apoio dos professores, numa perspetiva de partilha de 
conhecimentos e experiências em contextos complexos. Concluiu-se também, que a opinião dos 
alunos é favorável, quer do ponto de vista dos conteúdos quer do ponto de vista didático, embora 
reconheçam que há necessidade dessa formação ser ampliada no próximo ciclo de estudos. 

Palavras–Chave: Formação de educadores e professores, Educação básica, Formação em 
ciências. 

Abstract 
The teacher training is a process that requires continuous reflection by the different participants 
involved. In this study we intend to analyse what students think about training in science and 
didatic of sciences during degree in Elementary Education at the School of Education of Bragança, 
and how this training contributes to their performance in different contexts in the professional 
practice. 
This is a qualitative study of descriptive and interpretative character. For data collection are used 
semi-structured interviews; we have realized their transcription and after we realized a content 
analysis.  
The results showed that students have expressed a high degree of satisfaction with the training in 
science, and highlighted the role of didatics of science to the development of their experiences in 
different contexts. They noted also the importance of practical and experimental work and the 
implementation of these strategies in their educational practices. 
We conclude that students refer as positive aspects the quality of training in all its aspects and the 
work with the teachers in a perspective of sharing knowledge and experiences in complex context. 
We conclude also that the opinion of the students is favorable both from the point of view of the 
contents as the didactics although they recognize that they need more training in the next study 
cycle. 
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INTRODUÇÃO  

Este estudo faz parte integrante de uma investigação mais ampla cuja principal 
finalidade é refletir sobre a formação dos educadores/professores oferecida na Escola 
Superior de Educação de Bragança. Iniciou-se com a análise das percepções dos alunos 
da Licenciatura em Educação Básica (LEB) e tem prosseguido e acompanhado a 
evolução dessas percepções ao longo da formação. Neste texto damos particular ênfase 
ao caso da formação em ciências e selecionamos os seguintes objetivos: (i) conhecer as 
perceções dos alunos sobre a formação em ciências, do ponto vista conceitual e didático; 
e (ii) refletir sobre a implementação de atividades de ciências nas suas práticas 
educativas em diferentes contextos. 

O modelo de formação de educadores/professores assenta no Decreto-lei n.º 
43/2007, de 22 de fevereiro, revisto pelo Decreto-lei n.º 79/2014, de 14 de maio, prevê a 
formação inicial dos educadores de infância e professores do ensino básico em dois 
ciclos, a LEB, com uma formação de caráter abrangente e o Mestrado, de especialização 
e profissionalização. Na Escola Superior de Educação de Bragança o plano de estudos da 
LEB contempla, de acordo com a legislação, a formação científica, educacional, cultural, 
pessoal, social e ética e a formação prática que, espera-se, permitam desenvolver um 
professor criativo, reflexivo e crítico, capaz de analisar os contextos complexos em que 
tem de desenvolver a sua ação. 

A estrutura curricular prevista (Despacho 4549/2013, de 24 de março) valoriza a 
dimensão do conhecimento disciplinar. Neste domínio inclui-se a formação em ciências 
que deve orientar-se para o desenvolvimento de competências “para compreender os 
problemas de sustentabilidade que atualmente se colocam, tanto a nível local como 
global” (Pedrosa, 2010, p. 356) e para promover a capacidade de intervenção para uma 
cidadania informada e ativa (Pedrosa, 2010).  

A componente de didáticas específicas abrange os conhecimentos, capacidades, 
atitudes e competências relativas ao ensino nas diversas áreas curriculares. 
Considerando a importância da educação em ciências desde os primeiros anos, a 
formação deve dar uma resposta adequada abordando de forma prática e ativa os 
principais desafios do ensino. Para tal, torna-se necessário desenvolver uma formação 
conceitual e didática que habilite os futuros profissionais para a utilização de estratégias e 
metodologias promotoras da literacia científica por parte das crianças.  

No âmbito da iniciação da prática profissional (IPP), os alunos têm oportunidade de 
observar e de participar em experiências pedagógicas em contextos diversificados, desde 
a educação pré-escolar ao 2.º ciclo do E.B., incluindo práticas de educação em ciências. 
Essas experiências são relatadas, problematizadas e refletidas com base na literatura, 
procurando assim estimular-se uma análise crítica e reflexiva do quotidiano profissional.  
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METODOLOGIA  

Recorreu-se a uma metodologia qualitativa de natureza descritiva e interpretativa 
para conhecer as perceções dos alunos sobre a formação em ciências, do ponto vista 
conceitual e didático e sobre a implementação de atividades de ciências nas suas práticas 
educativas.  

Para recolha dos dados recorreu-se a uma entrevista semiestruturada, realizada 
em junho de 2013, individualmente, a quatro alunas do 3.º ano de LEB que tinham 
realizado experiências educativas de ciências nos diferentes contextos e que se 
voluntariaram para colaborar no estudo.  

Na esteira de Rasco & Recio (2003), desenvolveu-se uma entrevista com o 
propósito de recolher informação sobre as opiniões, significados e acontecimentos 
ocorridos num determinado ambiente, permitindo que o entrevistado enriquecesse e 
expressasse mais facilmente a sua opinião (Flick, 2005). De acordo com Bogdan & Biklen 
(1994), “nas entrevistas semiestruturadas fica-se com a certeza de se obter dados 
comparáveis entre vários sujeitos” (p. 135). Assim, foi elaborado um guião, não com o 
objetivo de seguir “à risca” a ordem e a sequência das questões, mas que permitisse, no 
decurso da entrevista, explicitar e até mesmo reformular algumas questões para atender 
às necessidades do entrevistado (Morgan & Guevara, 2008).  

Nas entrevistas consideraram-se três momentos: (i) justificação do propósito da 
entrevista, destacando a importância da colaboração; (ii) desenvolvimento da entrevista 
de acordo com o guião; e (iii) agradecimento da participação e reforço do pedido de 
disponibilidade para colaborações futuro. As entrevistas realizadas foram gravadas em 
registo áudio, posteriormente transcritas e sujeitas a análise de conteúdo.  

PRINCIPAIS RESULTADOS  

As alunas manifestaram um elevado grau de satisfação, e realçaram o papel da 
didática das ciências para o desenvolvimento das suas experiências nos diferentes 
contextos: "estou satisfeita com a formação oferecida (…) foram muito importantes porque 
nas diferentes ciências trabalhamos a vertente da atividade experimental que nos ajudou 
porque nós fizemos isso em IPP percebemos a importância das atividades experimentais 
demostrativas para as crianças" (aluna C). 

De uma forma geral, as alunas reconheceram que as atividades de ciências 
desenvolvidas nos diferentes contextos permitiram uma sistematização dos 
conhecimentos adquiridos e valorizaram a sua aplicação prática, "sim, sem dúvida, aliás 
grande parte das intervenções foram planificadas em contexto de aula aqui (…)o que 
mais valorizo nos aspetos da didática do meio físico foi a aplicação em ciências (…) por 
exemplo eu nunca tinha estado (…) em contacto com o programa de estudo do meio, 
então isso foi um aspeto muito positivo" (aluna B). 

Revelam, no entanto, alguns problemas: “O tempo das unidades das ciências ser 
maior (…) às vezes as coisas são tão importantes e podíamos aproveitar para aprofundar 

�411



em coisas” (aluna C); “nós tivemos as primeiras experiências (…) no entanto, (…) 
provavelmente não abordamos tudo que seria possível” (aluna B); “devíamos ter tempo 
para refletir sobre aquilo que aprendemos nas didáticas” (aluna C).  

Em síntese, as alunas manifestaram um elevado grau de satisfação com a 
formação em ciências, quer porque valorizam os conteúdos abordados quer porque 
constataram a aplicabilidade dos mesmos em diferentes contextos e situações. 

BREVE DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A formação de educadores/professores de qualidade exige que se discutam e 
partilhem as experiências mas também que se ouçam todos os agentes da formação 
(incluindo os alunos). O processo de formação inicial é bastante complexo e tem de 
integrar uma prática reflexiva que envolva todos os intervenientes, que permita construir e 
reconstruir opções, expectativas e superar as dificuldades. 

Relativamente à formação em ciências, considera-se que a opinião das alunas é 
favorável, quer do ponto de vista dos conteúdos quer do ponto de vista didático, embora 
reconheçam a necessidade dessa formação ser ampliada. Aliás, é de referir que a 
formação em ciências foi reforçada na última revisão do plano de estudos da LEB. 
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Resumo 
O Sítio de Importância Comunitária da Costa Sudoeste de Portugal alberga 49 habitats naturais e 
seminaturais, 25% considerados prioritários. A ocupação e uso do solo estão a ameaçar valores 
paisagísticos e ecológicos nesta área protegida. As principais causas de degradação ambiental 
são a intensificação agrícola e o crescimento turístico. Os Charcos Temporários Mediterrânicos 
estão legalmente protegidos, mas cerca de 50% desapareceram em 18 anos. Apesar de haver 
bons estudos sobre as ameaças e os impactos na biodiversidade associada aos charcos 
temporários, nenhum ilustra a perceção ambiental da população. 
Foram realizados questionários e entrevistas a quatro públicos-alvo (população local, turistas, 
agricultores e administradores) nos concelhos de Odemira e Vila do Bispo. Existem diferenças na 
perceção destes públicos no que respeita a valoração do habitat como recurso natural. No 
concelho de Odemira valora-se os charcos temporários pela utilidade que podem ter nas 
atividades agrícolas tradicionais. Em Vila do Bispo, valora-se mais o uso turístico. Turistas 
estrangeiros dão mais valor à conservação do que turistas nacionais. Os agricultores valoram os 
charcos temporários consoante a localização destes no terreno. Se a sua presença não interferir 
com a produção, são considerados mais-valias, mas se reduzirem a rentabilidade da exploração, 
serão pontos de conflito com a gestão da área protegida. Os administradores valoram o habitat 
por ser um elemento diferenciador do território e reconhecem a sua potencialidade para o turismo 
de natureza. 
São propostas ações de sensibilização para a conservação dos charcos temporários e 
minimização dos conflitos existentes entre desenvolvimento local, gestão e conservação deste 
habitat. 

Palavras–Chave: Charcos Temporários, Perceção Ambiental, Sensibilização Ambiental, Costa 
Sudoeste. 

Abstract 
The Site of Community Importance Southwest Coast of Portugal hosts 49 natural and semi-natural 
habitats, which 25% are considered priority. The occupation and land-use within this protected 
area is threatening some of the best landscape and ecological values. Main causes of 
environmental degradation are agricultural intensification and increase in tourism. Mediterranean 
Temporary Ponds are legally protected and still 50% have disappeared in 18 years. Although there 
are good studies on the causes of threats and impacts on biodiversity associated with the habitat, 
none illustrates the perception of its inhabitants. 
We applied surveys and interviews to four different groups (local people, tourists, farmers and 
administrators) in Odemira and Vila do Bispo. Differences have emerged regarding the valuation of 
the habitat as natural resource. Local population of Odemira valuates temporary ponds to the utility 
that these can have on traditional agriculture. In Vila do Bispo people valuate more the habitat for 
tourism. Foreign tourists grant more value for conservation than national tourists. The value that 
farmers allocate to temporary ponds is dependent on the location of these in their land, if they do 
not interfere with production it is considered capital gains but reduction on profitability is considered 
point of conflict with the management of the protected area. Administrator values the habitat as a 
differentiating element of territory and considers that it has potential to nature tourism. 
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We propose actions to raise awareness to temporary ponds conservation and to minimize the 
existing conflicts between local development, management and conservation of the habitat. 

Keywords: Temporary Ponds, Environmental Perception, Environmental Awareness, Southwest 
Coast. 

INTRODUÇÃO 
Os Charcos Temporários (CT) da Costa Sudoeste de Portugal estão situados num 

Sítio de Interesse Comunitário (SIC), legalmente protegido a nível nacional e 
internacional. Mesmo assim, Ferreira e Beja (2013) constataram que entre 1991 e 2009 
houve uma perda de 56% dos CT existentes nesta região. Sendo um habitat mais visível 
apenas numa parte do ano, o desconhecimento do seu valor ecológico pode ser uma das 
maiores ameaças à sua conservação, como verificado pelas alterações no uso do solo, 
que dificultam a sua persistência (Canha e Pinto-Cruz 2010).  

Trigo (2003) constatou que a maior parte dos stakeholders (78%) do concelho de 
Odemira não tem plena consciência dos valores da biodiversidade aí presentes.   

O objetivo principal deste trabalho foi conhecer as diferentes perspetivas dos 
stakeholders sobre os CT para sugerir formas de aproximação a cada um deles e tentar 
solucionar os conflitos de interesse há muito existentes nesta região. 

Existem diferentes tipologias de CT sendo que alguns presentes nesta área 
protegida estão listados na Diretiva Habitats e um em particular, Charcos Temporários 
Mediterrânicos, é considerado prioritário para a conservação. A biodiversidade associada 
aos CT inclui exemplares endémicos, raros e ameaçados. Em termos florísticos, os CT 
albergam comunidades vegetais maioritariamente compostas por espécies anuais e 
anfíbias que se substituem a si próprias no mesmo local, mas em fases diferentes (Pinto-
Cruz, 2010). Em termos faunísticos, os grupos associados aos CT dependem deles para 
abrigo, alimentação e reprodução. Anfíbios e macroinvertebrados são os mais afetados 
pelas ameaças ao habitat (Beja & Alcazar, 2003). 

A funcionalidade da biodiversidade nos CT confere-lhes importância ecológica 
prioritária para a conservação, pois produz bens e serviços que beneficiam direta ou 
indiretamente todos os stakeholders. Este habitat é ainda um recurso inestimável para a 
investigação científica e educação ambiental (Meester et al., 2005). 

METODOLOGIA 
A área de estudo coincide com o SIC da Costa Sudoeste, que está parcialmente 

sobreposto ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Foram usados 
os limites administrativos dos concelhos de Odemira e de Vila do Bispo para balizar a 
representatividade da amostra. É aqui que se encontram os núcleos de CT mais 
importantes de Portugal. 
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Foram aplicados inquéritos por questionário e entrevistas pré-estruturadas, sendo 
os dados analisados quantitativa e qualitativamente. Os questionários mistos (com 
questões abertas e fechadas) foram aplicados presencialmente à população local e 
turistas. As entrevistas (presenciais e telefónicas) foram realizadas a agricultores e 
administradores. Embora pré-estruturadas, as entrevistas foram flexíveis quanto à ordem 
e inclusão de questões. Ambos os instrumentos foram aplicados sistematicamente por 
uma das autoras. 

PRINCIPAIS RESULTADOS 
População Local 

80% dos inquiridos em Odemira e 76% em Vila do Bispo conhecem os CT. A 
perceção deste público sobre a biodiversidade é que os anfíbios e as espécies 
cinegéticas são os principais grupos de organismos presentes neste habitat (Figuras 1 e 
2). A valoração do habitat enquanto recurso natural foi maior em Odemira para a 
agricultura tradicional, e em Vila do Bispo para o turismo. Em ambos os concelhos 
considera-se que o habitat tem valor estético, para educação e para a ciência. As 
ameaças aos CT são mais conhecidas em Odemira, sendo associadas principalmente às 
alterações no uso do solo e sistemas agrícolas.  

!  

Turistas 
67% dos turistas nacionais e 55% dos estrangeiros afirmaram conhecer o habitat. 

Os principais grupos de organismos associados aos CT foram anfíbios, espécies 
cinegéticas e avifauna (Figuras 3 e 4).  A maior parte dos turistas considera os CT 
importantes para a conservação e benéficos para a população, atribuindo-lhes valor 
estético, para educação e ciência. 
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#  

Agricultores  

80% dos entrevistados possuem CT nos próprios terrenos. A valoração do habitat 
como recurso natural aparece por imposição: 60% valoram os CT por influência de 
Organizações Não Governamentais ou pelo interesse científico das universidades. Os 
demais só reconhecem importância devido às imposições legais. Para este público, a 
eventual conservação deste habitat está condicionada à sua localização no terreno e a 
interesses pessoais no uso do mesmo. A viabilidade económica da exploração agrícola foi 
a justificação mais usada para o uso de práticas destrutivas aos CT.  

Administradores 
O conhecimento sobre os CT neste público-alvo reflete interesses profissionais e 

experiências pessoais. 62,5% dos entrevistados conhece o habitat, mas o conhecimento 
sobre a sua dinâmica, biodiversidade e cartografia é quase exclusivo dos entrevistados 
diretamente relacionados com a conservação da natureza. A valoração do habitat como 
recurso natural é indissociada da utilidade que cada stakeholder lhe atribui e 87.5% 
demonstraram interesse em transformar os valores ecológicos dos CT em produtos 
comercializáveis no turismo de natureza. Em Odemira as alterações nas práticas 
agrícolas foram apontadas como a principal ameaça aos CT. Em Vila do Bispo este papel 
coube às alterações climáticas. 

BREVE DISCUSSÃO 
Devido à sua subtileza, particularidade e riqueza ecológica os CT são locais de 

grande interesse para a educação científica das populações locais, turistas e stakeholders 
associados à conservação da natureza. Uma vez que a maioria dos participantes neste 
estudo conhece o habitat, a aproximação através de atividades científicas em contexto 
não formal contribuirá certamente para a conservação do habitat. Para possibilitar uma 
participação ativa nas tomadas de decisão, poder-se-ia criar um centro de interpretação 
num CT bem conservado para fins didáticos que dinamize palestras, saídas de campo e 
ações de voluntariado para recuperação de CT. 
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Como medidas de aproximação aos turistas, é possível melhorar a comunicação 
sobre os valores ecológicos desta região através de painéis de informação em várias 
línguas; ações de formação para os promotores de turismo; percursos pedestres para 
observação da biodiversidade associada aos CT e promoção do turismo científico. 
Acredita-se que se este público for devidamente sensibilizado pode surtir um efeito 
positivo na população local de Odemira (como ocorre em Vila do Bispo). 

Minimizar o conflito entre agricultores e administradores passará por identificar e 
cartografar todos os CT de interesse para a conservação da biodiversidade; aproximar os 
dois grupos através de sessões de esclarecimento para dar a conhecer o habitat, os seus 
valores ecológicos e a sua correta localização; estabelecer protocolos que permitam 
rentabilizar terrenos onde se encontram CT através do turismo; criar espaços de debate 
político para reconhecer medidas concretas de gestão e conservação deste habitat onde, 
eventualmente, se poderia desanexar a área dos CT às área agrícolas que são 
consideradas produtiva para fins de subsídios comunitários. 

E por fim, considera-se extremamente importante introduzir este tema nas escolas 
para perpetuar a conservação dos CT. A formação de cidadãos empenhados na 
conservação deste habitat deve ser feita através do envolvimento de relações sensoriais 
com aproximação aos CT e o reconhecimento do valor intrínseco surgirá naturalmente. 
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Resumo 
O projeto INICI(AR)3 – INiciação à INvestigação Científica aplicada às ARtes, ARqueologia e 
ARquitetura resulta da forte convicção de que o recurso às Ciências Exatas e Naturais no estudo 
do Património Cultural e da Arte é um meio por excelência para promover a cultura e a tecnologia 
científicas e, simultaneamente, um veículo de aprendizagem de conteúdos destas ciências, 
nomeadamente, os que se ensinam a nível de unidades curriculares de 1º ciclo do ensino 
universitário. Com esta perspetiva, durante o INICI(AR)3, alunos de 1º ciclo dos cursos de 
Bioquímica, Biotecnologia e Geologia da Universidade de Évora (UE) foram integrados em 
equipas de investigação do Laboratório HERCULES – HERrança CULtural, Estudos e 
Salvaguarda, uma infraestrutura da universidade de Évora dedicada ao estudo do Património 
Cultural. Os alunos foram orientados cientificamente por um tutor, docente ou investigador, e 
desenvolveram as suas atividades conjuntamente com alunos em fases mais avançadas dos seus 
estudos, nomeadamente, alunos em fase final de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento.  

Palavras–Chave: património cultural, ensino universitário, investigação científica. 

Abstract 
The INICI(AR)3 – Initiation to Scientific Research applied to ARts, ARchaeology and ARchitecture 
project results from the promoters’ strong conviction that the study of the Cultural Heritage and Arts 
under an Exact and Natural Science point of view is a superior way to promote scientific culture 
and technology and, at the same time, it is a specific way to learn concepts studied in those 
sciences, namely, those that are studied by undergraduate students at the University. During the 
INICI(AR)3 project, undergraduate students from Biochemistry, Biotechnology and Geology 
courses from Évora University (UE) were integrated in research teams from HERCULES 
Laboratory – Cultural Heritage, Studies and Safeguard, dedicated to the scientific study of Cultural 
Heritage. Students’ supervision was done by a tutor, a professor or a research, and the students 
worked side by side with other students in more advanced stages of their studies, as graduate, 
MSc. and Ph.D students. 

Keywords: cultural heritage, undergraduate students, scientific research. 

INTRODUÇÃO 
Todos os anos um novo repto é lançado às Instituições do Ensino Superior: 

conseguir acompanhar nos seus ensinos a celeridade com que a sociedade, complexa e 
diversa, se transforma. Contudo, muitas destas Instituições sentem dificuldades de 
natureza diversa para transformar as suas práticas tradicionais em outras que atendam 
aos interesses dos alunos e que os preparem para o nosso mundo, que se reinventa a 
cada dia. Essas dificuldades vão desde questões técnicas, como a falta de recursos, à 
resistência de alguns docentes em aderir a novas metodologias. 
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A nível dos ensinos das Ciências Exatas e Naturais de primeiros ciclos procura-se, 
atualmente, desenvolver atividades laboratoriais e de campo que mimetizem pequenos 
projetos de investigação. Este tipo de atividades desempenha um papel fundamental no 
processo de aprendizagem dos estudantes uma vez que contextos em que a 
aprendizagem se faz de modo informal e criativo podem facultar o espaço necessário 
para compreender e assimilar conceitos apreendidos em sala de aula. De facto, segundo 
Walker e colaboradores (2011), o processo de aprendizagem é influenciado por diversos 
fatores: a informação que os alunos retêm e à qual prestam atenção depende do 
conhecimento anterior e das suas convicções; o conhecimento não é uma abstração que 
pode rapidamente ser convertida do modo como é aprendida na escola no modo como é 
necessário ser usada fora dela e, daí, a necessidade de que as atividades dentro da sala 
de aula/laboratório sejam desenhadas espelhando situações reais e que forneçam aos 
alunos ocasiões para partilhar, consolidar e rever as suas ideias e convicções; e, 
finalmente, o contexto e a cultura influenciam o modo como o conhecimento se dá e, 
frequentemente, os alunos aprendem melhor recorrendo a modelos mais próximos, como 
outros colegas, do que a pessoas mais velhas e experientes. Segundo Maçada & Tijiboy 
(1998), o processo de interação entre indivíduos possibilita intercambiar pontos de vistas, 
conhecer e refletir sobre diferentes questionamentos, refletir sobre o seu próprio pensar, 
ampliar com autonomia a sua tomada de consciência para buscar novos rumos. A 
importância da interação é percebida por Echeita e Martin (1995, apud Maçada & Tijiboy, 
1998) no sentido que “...o conhecimento é gerado, construído ou melhor dito, co-
construído, construído conjuntamente, exatamente porque se produz interatividade entre 
duas ou mais pessoa que participam dele”. 

Tal como Carriazo (2011) refere, várias metodologias têm sido seguidas para 
ensinar ciência nos laboratórios mas a aprendizagem cooperativa pode talvez ser 
alcançada através do desenvolvimento de miniprojectos. Nestes, os alunos despendem 
várias semanas, em sessões laboratoriais de 3 a 5 h, desenvolvendo trabalho 
experimental com vista a encontrar uma resposta para determinado tópico proposto. A 
aprendizagem sustentada em projetos permite introduzir os estudantes na literatura 
científica, envolvendo-os na forte interdisciplinaridade das ciências atuais. 
Simultaneamente, o papel do docente no processo de aprendizagem do aluno é 
fundamental (Even, 1990). Por isso, os próprios docentes são chamados cada vez mais a 
inovar e a exemplificar com factos reais as suas aulas. 

De acordo com Walker e colaboradores (2011), a cultura influencia a 
aprendizagem. De facto, o Património Cultural é motor de aprendizagem e um pilar 
fundamental para a coesão de uma comunidade. O conhecimento, a valorização, a 
conservação, a partilha e a transmissão geracional desse mesmo património, tanto na sua 
vertente material como na imaterial, participa na construção de identidades sociais e 
culturais partilhadas no seio de um determinado grupo humano. O Alentejo, em particular, 
denota uma enorme riqueza e diversidade patrimonial nem sempre adequadamente 
conhecida e valorizada, em particular pelas camadas mais jovens. 
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METODOLOGIA 
Objetivos, Participantes, Temáticas e Ações 

O projeto INICI(AR)3 é pioneiro no panorama do Ensino Superior em Portugal ao 
vocacionar alunos de 1º ciclo e, em particularmente de 1º ano, para o trabalho científico e, 
simultaneamente, ser um veículo motivador para o estudo. O despertar do interesse pela 
investigação científica permite fazer a interligação com as temáticas em estudo nas 
diferentes unidades curriculares dos cursos que os alunos frequentam. A participação no 
projeto possibilita ainda a aquisição de competências complementares à formação 
académica dos alunos. O projeto decorreu na região de Évora e pretendeu ainda 
desenvolver a consciência dos alunos dos cursos de Bioquímica, Biotecnologia e 
Geologia pela identidade e Património Cultural da sua região.  

Os tutores introduziram os alunos na abordagem científica, teórica e laboratorial, 
que incluiu metodologias e utilização de equipamentos, monitorizaram as interações com 
a restante equipa do Laboratório HERCULES, e mediaram os conteúdos partilhados entre 
ambos. A interação tutor–aluno não se baseou apenas na transmissão de conhecimento, 
mas permitiu também o desenvolvimento das capacidades cognitivas e sociais e 
aquisição de novas competências através do “aprender fazendo”. 

Participaram no projeto 17 alunos inscritos na Universidade de Évora, a 
frequentarem o 1º, 2º ou 3º ano (53%, 29%, 18%, respetivamente). Cada aluno trabalhou 
uma média de 3 a 5 horas semanais no tema que selecionou, de entre as temáticas 
propostas: “Caracterização morfológica dos agentes microbiológicos responsáveis pela 
biodeterioração do Património Cultural”; “Avaliação da biodegradação de corantes 
naturais em amostras de lã tingidas com corantes vermelhos”; “Análises geoquímicas em 
materiais de Património Cultural”; “Estudo material de pintura de cavalete”; “Técnicas 
digitais aplicadas ao Património Arqueológico”; “Estudo da degradação de pigmentos à 
base de chumbo por micro-espetroscopia de Raman”; “À descoberta das dietas antigas - 
o caso dos queimadores de Garvão”; “Caracterização de argamassas por análise 
termogravimétrica (TGA) e difração de raios-X (DRX)”; “Análise de biomarcadores 
orgânicos em cerâmicas da época do Neolítico da Anta do Zambujeiro – Évora”; “À 
descoberta das dietas antigas - o caso dos contentores de Garvão”; “Preparação e estudo 
microscópico de amostras de douramentos e policromia de retábulos portugueses e 
esculturas em madeira”; “Estudo material e de diagnóstico de pintura mural”; “Degradação 
de pedra e processos de conservação”; “Proveniências geológicas de edifícios 
megalíticos”; “Identificação e análise de materiais pictórios”; “Avaliação da atividade 
antimicrobiana de essências de plantas aromáticas do Alentejo face a agentes fúngicos 
biodeteriogénicos de bens patrimoniais”; “Caracterização material de negativos e positivos 
fotográficos”. 

A divisão temporal do projeto fez-se em 5 ações sequenciais, nomeadamente, 
divulgação e captação de alunos (ação 1), visita aos Museus de Évora e Arte Sacra da Sé 
de Évora (ação 2), atribuição de grupos de trabalho/tutores (ação 3); realização de 
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atividades (ação 4), apresentação dos resultados obtidos no âmbito do trabalho 
laboratorial desenvolvido num seminário aberto à comunidade e conclusão do projeto 
(ação 5).  

RESULTADOS E CONCLUSÕES 
Dada a importância que a crítica construtiva pode ter na avaliação de um projeto e 

no desenhar de novos, foi solicitado aos alunos que manifestassem a sua opinião sobre o 
INICI(AR)3 através de resposta a um questionário de interesse. São aqui apresentados os 
resultados obtidos em algumas questões.  

Figura 1. Respostas ao questionário de interesse 

!  

Pela análise das respostas às questões 8 e 1 verificou-se, respetivamente, que o 
projeto atingiu as expetativas para a totalidade dos alunos (12.5 % concordou e 87.5 % 
concordou totalmente) e que foi considerado um projeto inovador para a mesma 
percentagem de alunos. Particularmente importante são as respostas às questões 3 a 7 
onde cerca de 100 % dos alunos considera que o projeto teve uma implicação positiva na 
motivação escolar, aumentou a capacidade científica e de análise, melhorou hábitos de 
trabalho individual e em grupo e foi uma mais-valia no desenvolvimento de diversas 
competências. Finalmente, 87.5 % dos alunos (questão 2) considera que este tipo de 
projeto deve ser implementado a nível de 1º ciclo dos cursos de ciências exatas e 
naturais. 
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A INFLUÊNCIA DA AUTORIDADE EPISTÉMICA E DA COMPETÊNCIA 
AUTOPERCEBIDA NO JULGAMENTO DE ESTUDANTES SOBRE A 

COMPREENSÃO DA CIÊNCIA 

Cleci T. Werner da Rosa; José Otero 
  Universidade de Passo Fundo, Brasil; Universidad de Alcalá, Espanha 

Resumo 
É possível admitir hipóteses sobre uma relação entre a autoridade epistêmica de uma fonte de 
informação científica e o controle da compreensão de alunos: quanto maior a percepção da 
autoridade epistêmica de uma fonte de informação científica, menor é o controle de compreensão. 
O presente estudo analisa o efeito da autoridade epistêmica de uma fonte e, por consequência, a 
competência autopercebida de estudantes, no controle da compreensão de textos científicos, de 
alunos do terceiro ano do ensino médio no Brasil. A autoridade epistêmica foi manipulada através 
do fornecimento de parágrafos supostamente retirados de livros de ciências ou, alternativamente, 
de textos produzidos por alunos. O controle de compreensão foi operacionalizado por meio do 
número de obstáculos de compreensão relatados pelos alunos. A hipótese apresentada, sobre 
uma relação inversa entre a autoridade epistêmica e o controle de compreensão, não foi 
fundamentada pelos dados encontrados. Entretanto, houve uma descoberta importante em 
relação ao escore de compreensibilidade. Os participantes do experimento classificaram a 
compreensibilidade dos parágrafos supostamente retirados de livros de ciência com maior 
pontuação que a compreensibilidade dos mesmos parágrafos supostamente retirados de textos 
produzidos por alunos. A descoberta pode ter efeitos importantes na maneira em que os 
estudantes abordam a compreensão da ciência e no interesse dos mesmos em temas científicos, 
em comparação com outras disciplinas. 

Palavras-chave: Controle de compreensão, autoridade epistêmica, competência autopercebida, 
compreensão textual. 

Abstract 
A relation can be hypothesized between the epistemic authority of a source of scientific information 
and students’ comprehension monitoring: the higher the perceived epistemic authority of a source 
of scientific information, the lower the monitoring of comprehension. In this study we analyze the 
effect of the epistemic authority of a source, and therefore students’ self-perceived competence, on 
the monitoring of comprehension of science texts by 12th grade students. Epistemic authority was 
manipulated by providing paragraphs supposedly taken from science textbooks or, alternatively, 
from students’ reports. Comprehension monitoring was operationalized in terms of the number of 
comprehension obstacles that were reported by the students.  The hypothesis about an inverse 
relation between epistemic authority and comprehension monitoring was not substantiated by our 
data. However there was an important finding regarding comprehensibility scores. The participants 
in our experiment rated the comprehensibility of the paragraphs supposedly taken from science 
textbooks higher than the comprehensibility of the same paragraphs supposedly taken from 
students’ reports. The finding may have important implications in the way students approach 
science understanding and on their interest in scientific subjects matter compared to other 
disciplines 
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Keywords: comprehension control, epistemic authority, self-perceived competence, textual 
comprehension  

INTRODUÇÃO  

Muitos estudantes e cidadãos consideram a ciência uma disciplina difícil e mostram 
pouco interesse em compreendê-la. Não há sequer uma tentativa em expressar a falta de 
compreensão dos fenômenos da ciência e das explicações científicas, e frequentemente 
não há uma diferenciação entre entender e não entender a ciência. Um dos fatores que 
pode influenciar a falta de interesse dos alunos e o baixo controle de compreensão da 
ciência é a autoridade epistêmica das fontes de informação científica. A autoridade 
epistêmica trata de crenças sobre a cognoscibilidade ou a credibilidade de uma pessoa ou 
fonte de informação (Kruglanski, 1989). É possível admitir hipóteses sobre uma relação 
entre a autoridade epistêmica de uma fonte de informação científica e o controle da 
compreensão dos alunos: quanto maior a percepção da autoridade epistêmica de uma 
fonte de informação científica, menor é o controle de compreensão. Essa relação 
hipotética pode ser apoiada pela ideia da competência autopercebida, ou seja, a 
sensação de competência de um indivíduo ao lidar com a informação fornecida por uma 
fonte (Ellis & Kruglanski, 1992). A competência autopercebida demonstrou influenciar o 
controle de compreensão: quanto maior a estimativa de capacidade própria do estudante, 
maior é seu controle de compreensão (Paris & Winograd, 1990). Essa relação é apoiada 
por resultados de estudos que analisam decisões feitas em condições de insegurança. 
Em uma série de experimentos, Fox e Tversky (1995) estudaram a disposição de 
indivíduos em apostar no valor futuro de ações. Eles descobriram que alunos de 
graduação estavam menos dispostos a apostar quando tiveram a chance de comparar a 
si próprios com indivíduos mais informados (alunos de graduação em Economia), do que 
quando essa comparação não foi favorecida. Tais resultados demonstram um efeito da 
autopercepção da competência individual sobre um assunto duvidoso nas decisões feitas 
em relação ao mesmo.  

Um paralelo pode ser encontrado em relação ao controle da compreensão de 
conteúdos científicos relativamente difíceis. Colocando em paralelo o aumento da 
confiança na decisão de apostar quando o sentido da competência do indivíduo está 
elevado, espera-se um aumento na confiança em decidir se um texto científico é 
compreensível ou não, quando um aluno se sente mais competente no tema específico, 
ou seja, quando a autoridade epistêmica da fonte é menor.  

O presente estudo analisa o efeito da autoridade epistêmica de uma fonte e, por 
consequência, a competência autopercebida de estudantes, no controle da compreensão 
de textos científicos, de alunos do ensino médio. A autoridade epistêmica foi manipulada 
ao fornecer parágrafos supostamente retirados de livros de ciências (alta autoridade 
epistêmica) ou, alternativamente, de textos escritos por alunos (baixa autoridade 
epistêmica). O controle de compreensão foi operacionalizado por meio do número de 
obstáculos de compreensão relatados pelos alunos ao ler os textos. Diversos tipos de 
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obstáculos de compreensão, como relações causais difíceis e descrições incertas de 
determinadas entidades,  foram intencionalmente introduzidas nos parágrafos. Comparou-
se o número de obstáculos relatados em condição de alta autoridade epistêmica e de 
baixa autoridade epistêmica. Além disso, comparou-se as classificações de 
compreensibilidade dadas pelos alunos após a leitura dos textos, em ambas as 
condições. 

MÉTODO 
Participantes 

Sessenta e nove alunos do terceiro ano do ensino médio, com aproximadamente 
18 anos, de uma escola pública em Passo Fundo, Brasil.   

Procedimento  

O experimento foi realizado durante uma hora de aula normal. Os pesquisadores 
explicaram brevemente que o propósito da pesquisa era melhorar a compreensibilidade 
de textos científicos. Para isso, eles pediram a ajuda dos alunos para identificar as 
dificuldades de compreensão textual e avaliar sua compreensibilidade.  

Materiais 

Quatro textos, de 120 a 180 palavras, de conteúdo científico e tecnológico, foram 
utilizados no experimento. Dois deles descreviam fenômenos naturais: chuva e faíscas. 
Os outros dois descreviam características de submarinos e problemas e soluções do 
consumo de energia. Os textos foram escritos com o intuito de causar problemas de 
compreensão Como exemplo, a Tabela 1 demonstra o texto Prevenção de incêndios por 
faíscas que  trazia as seguintes frases problemáticas: “Nos boxes há chapas de cobre 
para que os carros entrem em contato. Portanto, poderão evitar as faíscas durante o 
abastecimento do carro.” 

Tabela 1. Exemplo de texto utilizado no experimento  

Existe a preocupação de prevenir incêndios provocados por faíscas. Estas 
faíscas podem saltar em lugares onde existem materiais inflamáveis.  

Nas corridas de Fórmula 1, é preciso evitar incêndios.  Nos boxes há chapas de 
cobre para que os carros entrem em contato. Portanto, poderão evitar as 
faíscas durante o abastecimento do carro.  

O abastecimento do carro deve ser feito rapidamente. Injeta-se combustível no 
tanque extraindo o ar ao mesmo tempo.
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RESULTADOS 
A Tabela 2 demonstra o número médio de obstáculos detectados, dependendo da 

condição da fonte, por alunos de alto nível acadêmico (nota em Ciências acima da média) 
e alunos de baixo nível acadêmico (nota em Ciências abaixo da média). Uma ANOVA 2x2 
demonstrou que houve um efeito significante do nível acadêmico, sendo que alunos de 
alto nível detectaram mais obstáculos que alunos de baixo nível. Embora houve uma 
tendência para uma maior detecção de obstáculos na condição de fonte de texto escrito 
por aluno que na condição de fonte de livro didático, a diferença não foi estatisticamente 
significante.  

Tabela 2. Número médio de obstáculos detectados dependendo da fonte e do nível acadêmico 

A Figura 1 demonstra o escore de compreensibilidade de acordo com o nível dos 
alunos e a condição da fonte. Uma análise de variância demonstrou diferenças 
significantes entre as condições da fonte: os alunos classificam o texto científico como 
sendo mais compreensível quando ele é supostamente retirado de um livro didático do 
que quando ele é retirado de um texto escrito por aluno. Não houve diferenças 
significantes entre os dois níveis acadêmicos e nenhuma interação entre a fonte e o nível 
acadêmico. 

Figura 1. Escore de compreensibilidade dependendo da fonte e do nível acadêmico

!  
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DISCUSSÃO 
O experimento tentou analisar a relação entre a autoridade epistêmica de uma 

fonte de informação científica e o controle de compreensão, através da variável da 
competência autopercebida.  A hipótese apresentada, sobre uma relação inversa entre a 
autoridade epistêmica e o controle de compreensão, não foi fundamentada pelos dados 
encontrados. Embora houve uma tendência na direção prevista, os alunos não 
detectaram, de forma significante, mais obstáculos de compreensão na condição de texto 
escrito por alunos em comparação com a condição de livro didático.  Entretanto, houve 
uma descoberta importante em relação ao escore de compreensibilidade: os participantes 
do experimento classificaram a compreensibilidade dos parágrafos supostamente 
retirados de livros de ciência com maior pontuação que a compreensibilidade dos 
mesmos parágrafos supostamente retirados dos textos escritos por alunos. Esse "efeito 
de reverência" insinua que os alunos acreditam que um parágrafo deve ser mais 
compreensível unicamente pelo fato de ter sido retirado de um livro de ciências.  

A descoberta pode ter efeitos importantes na maneira em que os estudantes 
abordam a compreensão da ciência e no interesse dos mesmos em temas científicos, em 
comparação com outras disciplinas. Professores, por exemplo, devem ajudar os alunos a 
reforçar esses sentimentos de competência em lidar com temas científicos.  
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A HISTÓRIA DAS CIENCIAS E DA TECNOLOGIA ATRAVÉS DOS FILMES 
INFANTIS 
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Resumo 
Os documentos oficiais que orientam a educação nacional brasileira apontam para a importância 
do ensino das Ciências Naturais na formação crítica do cidadão, destacando sua contribuição na 
compreensão do mundo e suas transformações, situando o homem como um indivíduo 
participativo e integrante do Universo, favorecendo o entendimento e o questionamento sobre as 
possibilidades de intervir e utilizar os recursos disponíveis, através da História das Ciências e da 
Tecnologia. Considerando-se a curiosidade natural das crianças dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, o interesse despertado pelos filmes infantis e almejando contribuir para as 
discussões e para a formação do cidadão na perspectiva apresentada, elegeu-se um filme infantil 
para o qual se elaborou um roteiro de discussão. O roteiro foi desenvolvido em uma turma, 
caracterizando este trabalho como um estudo de caso. Os dados coletados a partir das 
discussões realizadas com os alunos serão analisados pela técnica interpretativa. Assim, são 
objetivos deste trabalho: discutir o papel das ciências e da tecnologia na sociedade; problematizar 
a visão do cientista e do trabalho realizado pelo mesmo; contribuir para a desconstrução das 
imagens veiculadas nos filmes infantis. Os resultados apontam para a necessidade de se 
problematizar as imagens veiculadas para o público infantil, haja vista que expressam visões e 
valores que refletem imagens muitas vezes distorcidas da atividade científica, construindo e 
legitimando determinadas identidades sociais. Concluímos que os filmes podem contribuir para a 
formação do cidadão, servindo como um elemento disparador para análise da cultura e para 
compreensão da História das Ciências e da Tecnologia. 

palavras chave: Ciências , História das Ciências e da Tecnologia, Cinema 

Abstract 
Official documents that guide Brazilian national education point to the importance of the teaching of 
natural sciences in the critical training of citizens, highlighting its contribution to the understanding 
of the world and its transformations, placing the man as an individual and member of participatory 
universe, promoting the understanding and questioning about the possibilities to intervene and use 
the resources available through the History of Science and Technology. Considering the natural 
curiosity of children in the early years of elementary school, the interest aroused by children's films 
and aiming to contribute to the discussions and to the training of citizens in the displayed 
perspective, he was elected a children's film for which it has developed a Roadmap thread. The 
script was developed in a class, characterizing this as a case study. The data collected from 
discussions with students will be analyzed by the interpretative technique. So, are objectives of this 
work: discuss the role of science and technology on society; question the scientist vision and work 
for it; contribute to the deconstruction of the images conveyed in children's films. The results point 
to the need to question the images conveyed to children, given that express visions and values 
that reflect images often distorted scientific activity, building and legitimizing certain social 
identities. We conclude that the films can contribute to the training of citizens, serving as a trigger 
element for analysis of culture and understanding of the History of Science and Technology. 

Key words: Science, History of Science and Technology, Movies 
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INTRODUÇÃO 
Crianças são curiosas por natureza, no entanto, constitui-se um desafio para o 

professor despertar seu interesse e curiosidade durante as aulas, diante dos conteúdos 
escolares. Alguns pesquisadores apontam para a inserção do lúdico como forma de 
envolver os alunos, pois, segundo Oliveira, 

“(...) a promoção de atividades que favoreçam o envolvimento 
da criança em brincadeiras, principalmente aquelas que 
promovem a criação de situações imaginárias, tem nítida 
função pedagógica. A escola e, particularmente, a pré-escola 
poderiam se utilizar deliberadamente desse tipo de situações 
para a tuar no processo de desenvo lv imento das 
crianças.” (2006, p. 67) 

Quando se atém o olhar à crescente utilização dos filmes cinematográficos em sala 
de aula, faz-se necessário um estreitamento a fim de entender a motivação ou 
intencionalidade dos mesmos. Cunha e Giordan (2008, pp.14-15) apontam para o 
incentivo à utilização didática de filmes em sala de aula, motivada “nos últimos anos, 
especialmente pelo aspecto tecnológico da questão, ou seja, a instalação nas escolas de 
aparelhos de TV, vídeos, telas de projeção etc. Entretanto, o aspecto tecnológico não 
garante a utilização adequada do recurso”. Tal questão deve-se ao fato de que o filme 
reflete em sua concepção o contexto no qual foi produzido, influenciando na percepção do 
indivíduo. Neste sentido, o que se propõe no presente trabalho é fomentar a discussão 
sobre o que o recurso pode proporcionar para os alunos em seu processo de ensino e 
aprendizagem, partindo de autores Siqueira, (2010), Cunha e Giordan (2008), Oliveira 
(2006), Costa e Barros (2014) e Rezende (2008), entre outros, que debatem as 
potencialidades do cinema e seus derivados para a Educação e a visão de Ciências. 

Ciência e tecnologia são elementos importantes na sociedade contemporânea e 
presentes na vida cotidiana da população. A apropriação de conhecimentos científicos e 
tecnológicos, por toda a população, de modo a garantir uma participação efetiva nas 
discussões acerca destas, compreende “instrumentá-la para a formação de opinião e para 
a ação fundamentada” (Malacarne & Strieder, 2009, citado por Vissicaro, 2014, p.25). Mas 
de que maneira estamos formando este cidadão? Qual a visão de ciência, de cientista e 
de tecnologia reproduzimos através dos meios de comunicação? De que maneira os 
filmes de animação podem contribuir para estas discussões com crianças pequenas? 

METODOLOGIA 
A inserção do lúdico no ensino pode acontecer por meio de diferentes recursos 

didáticos: jogos, brincadeiras, filmes, entre outras possibilidades. 
Partindo desta premissa, elegemos os filmes como recurso a ser utilizado em aula 
objetivando oportunizar e facilitar o processo de aprendizagem dos alunos, por 
entendermos o papel lúdico do cinema, especificamente dos filmes infantis (ou filmes de 
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animação) para as crianças e as estreitas relações destes com a ciência. Convém 
ressaltar que existem poucos trabalhos que discutem a utilização de filmes infantis no 
Ensino Fundamental, sobretudo nos anos iniciais, carecendo de um aprofundamento e de 
um olhar mais apurado para suas possibilidades científicas e pedagógicas, que ainda 
parecem latentes e relevantes. 

Para tanto, a proposta em execução assume um caráter de pesquisa qualitativa 
(Bogdan & Biklen, 1994) por permear a educação e poder ser conduzida em múltiplos 
contextos. Da mesma forma, a subjetividade inerente a este tipo de pesquisa permite a 
análise por observação, acompanhamento e participação, ampliando também o leque de 
instrumentos e coleta de dados durante o processo, tomando a interpretação como 
escolha mais apropriada. 

Convém destacar que, ao selecionar o filme a ser utilizado em sala de aula, o 
professor precisa ter clareza de seu alcance, do que pode ser discutido e de como fazê-lo 
levando-se em conta seu público. Desta forma, a presente proposta de trabalho tem por 
objetivos, a partir do filme selecionado: 

● discutir o papel das ciências e da tecnologia na sociedade; 
● problematizar a visão do cientista e do trabalho realizado pelo mesmo;  
● contribuir para a desconstrução das imagens veiculadas nos filmes infantis. 
Assim, foi estruturada uma sequência didática, a partir da seleção do filme infantil 

“Meu Malvado favorito” (2010), desenvolvida com alunos do ciclo inicial do Ensino 
Fundamental I, a qual abarca a apreciação da obra, roteiro de discussão, atividades 
complementares e produção sistematizadora em andamento. 

Acreditamos que dentro das inúmeras vantagens possíveis de se alcançar com o 
trabalho articulando cinema e ciências, destaca-se para esta análise a visão de cientista 
afirmado nas obras e o potencial da compreensão da História das Ciências através da 
história das tecnologias para uma visão macro do fazer científico. Uma História das 
Ciências enquanto elemento para compreender as relações entre ciência, tecnologia e 
sociedade, localizando a ciência histórica e culturalmente, influenciando e sendo 
influenciada pela sociedade na qual está inserida. Não somos seres neutros e tampouco 
nossas interpretações o são, e a impressão que os filmes produzem nos espectadores 
“tem consequências determinantes para a formação da percepção de Ciência e do 
cientista” (Cunha & Giordan, 2009, p.16). 

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Ainda que em andamento, o desenvolvimento da sequência didática permitiu os 

primeiros ensaios de análise dos dados gerados, levantando a necessária discussão 
acerca da visão de cientista, embutida de um estereótipo "superhumano", 
descontextualizado da realidade social, distante do fazer cotidiano e iluminado por insight 
de criação. Outro aspecto que se mostrou de suma importância até o momento é a 
possibilidade de posicionamento crítico, argumentativo e significativo acerca das ciências, 
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a partir de uma perspectiva histórica, processual e não neutra, principalmente no tocante 
às motivações e impactos destas na sociedade e o papel desempenhado pelas 
tecnologias neste processo, haja vista que a concepção de como a ciência funciona na 
prática é um aspecto muito difundido nos filmes, e “em seus possíveis usos, torna-se 
difícil percebê-la como algo distinto da tecnologia” (Oliveira, 2006, p.144). 

De fato, embora prematuro, é possível delinear as primeiras conclusões de forma 
preliminar, em que o debate promovido com os referenciais teóricos torna-se base 
estruturante para afirmar que a utilização de obras cinematográficas pode exercer um 
papel que extravasa o incremento lúdico para diversificação pedagógica. 
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DIMENSÕES DO CONTEÚDO EM QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS NO 
ENSINO DE ECOLOGIA  

Dália Melissa Conrado; Nei F. Nunes-Neto 
Universidade Federal da Bahia, Brasil 

Resumo 
Considerando a necessidade de uma formação mais integral e crítica de cidadãos para lidar com 
os problemas socioambientais atuais, em particular, por meio da prática de ações sociopolíticas, 
temos como objetivo discutir a relevância das questões sociocientíficas (QSC), no ensino de 
ecologia, sob a perspectiva da educação ciência-tecnologia-sociedade-ambiente (CTSA), como 
estratégia de ensino capaz de contextualizar e mobilizar os conteúdos em suas diferentes 
dimensões. Para isso, propomos uma breve discussão sobre os objetivos de uma educação para 
a transformação da sociedade, principalmente em face dos problemas socioambientais; adotamos 
a distinção das três dimensões dos conteúdos (conceituais, procedimentais e atitudinais) para 
alcançar uma formação mais integral do cidadão; e, a fim de ilustrar nossa concepção geral, 
enfocamos os conteúdos sobre o tema serviços ecossistêmicos para explicitar seus diversos 
valores e perspectivas no ensino de ecologia. Finalmente, indicamos como estes conteúdos 
podem ser apropriados e reformulados para uma educação em direção a uma ação sociopolítica, 
principalmente, se considerados à luz da ética.  

Palavras–Chave: ensino de biologia, serviços ecossistêmicos, ética, ação sociopolítica, educação 
CTSA.  

Abstract 
In this work, we consider the need of a more integral and critical education of citizens to deal with 
current socio-environmental problems, in particular, through the practice of sociopolitical actions. 
Based on this, we aim to discuss the relevance of socio-scientific issues (SSI) in ecology teaching 
as a strategy to implement the contextualization and the mobilization of contents in their various 
dimensions, according to the science-technology-society-environment (STSE) education. Based on 
this, we propose a brief discussion of the goals of education for social transformation, especially 
about socio-environmental problems; we adopt the distinction between three dimensions of content 
(conceptual, procedural and attitudinal) in order to achieve a more integral education of citizens. In 
order to illustrate our general conception, we focus on ecosystem services contents to explain the 
diverse values and perspectives underlying them in ecology teaching. Finally, we suggest how this 
topic, in particular, can be appropriate for an education toward sociopolitical action, mainly if 
considered from an ethical point of view. 

Keywords: biology teaching, ecosystem services, ethics, sociopolitical action, STSE education. 

INTRODUÇÃO 
Os problemas socioambientais, que se intensificaram no século 20, são 

reconhecidamente considerados como graves, pois ameaçam não somente a 
sobrevivência humana, mas também a integridade de outras espécies e do meio ambiente 
(WWF, 2014). 

Como meio para resolver estes problemas, novas tecnologias têm sido 
desenvolvidas. Contudo, cabe refletir se as tecnologias resolverão os problemas humanos 
(Mulder, 2009); se poderão contemplar as sociedades como um todo (Pfohl, 2005); ou, 
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ainda, se consideram valores ou estratégias sociais, políticas e econômicas que estão 
subjacentes. Tais reflexões têm contrapartida na formação de cidadãos e nas 
consequências de uma educação que prepara indivíduos que, por suas ações, mantêm 
ou aumentam os problemas socioambientais (Hodson, 2013; Fourez, 2008).  

Assim, neste artigo de natureza teórica, discutimos as vantagens de uma educação 
transformadora e o emprego do que denominamos dimensões conceituais, 
procedimentais e atitudinais (CPA) do conteúdo a partir de questões sociocientíficas 
(QSCs) na educação científica, utilizando o tema serviços ecossistêmicos como exemplo 
para o ensino de ecologia. 

CONTEÚDOS CPA PARA UMA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA TRANSFORMADORA  
Tendo em vista a hegemonia de determinada ideologia, estreitamente associada a 

um uso de tecnologias para estabelecer processos de dominação social, aumento da 
riqueza acumulada por oligarquias político e econômicas (Bergandi, 2013), externalização 
de prejuízos ambientais e da presença de um sistema educativo com abordagens 
pedagógicas que reforçam essa ideologia (Fourez, 2008), necessitamos construir uma 
educação para além do papel de reprodutor dos conhecimentos e práticas predatórias 
estabelecidos; que alternativamente contribua para a transformação social (Reis, 2014; 
Freire, 2001).  

Nesta linha, para Hodson (2013), o currículo da educação científica deve ter como 
fim a formação do cidadão capaz de ação sociopolítica, que significa a capacidade para 
agir pelo que é certo, bom e justo tanto para a espécie humana quanto para a biosfera. 

Esse tipo de educação enfoca na mobilização dos conteúdos no contexto da 
prática cotidiana, capacitando o estudante para analisar criticamente as estruturas sociais, 
libertar-se desse controle hegemônico dominante, além de estimular a autonomia, o 
sentimento de pertencimento e o engajamento sobre decisões da sociedade, assumindo, 
assim, o papel de agente da transformação social (Reis, 2013).  

Uma estratégia que tem sido apontada como eficiente para melhorar a 
compreensão da atividade científica e seu papel na sociedade (Reis & Galvão, 2004), 
além de desenvolver habilidades argumentativas, pensamento crítico, atitudes de 
solidariedade e tolerância a diferentes pontos de vista, e empoderar os estudantes para 
ações sociopolíticas, consiste em articular e aplicar QSCs (Reis, 2013; Hodson, 2013). 
Estas podem ser apresentadas como casos que envolvem discussões sobre aspectos 
éticos do conteúdo científico (Reis, 2007). 

QSCs permitem abordar as dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais 
(CPA) dos conteúdos no ensino. Essas dimensões podem ser entendidas a partir de uma 
associação entre o modelo KVP (conhecimento, valores e práticas sociais) de Clément 
(2006), com a tipologia de conteúdos de Zabala e Arnau (2008) e Coll et al. (1992). De 
modo geral, a dimensão conceitual é uma perspectiva epistemológica, relacionada à 
compreensão de conceitos, princípios e memorização de fatos e evidências. A 
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procedimental é metodológica, relacionada ao exercício de procedimentos e à aplicação 
de técnicas e métodos. E a dimensão atitudinal é axiológica, relacionada sobretudo a 
valores, normas e atitudes em que cabem juízo moral, podendo ser abordada a partir de 
vivência de situações, considerando aspectos éticos, políticos e ambientais da prática 
científica. 

No ensino de ecologia, discutir dimensões éticas de temas chave em biologia da 
conservação (como serviços ecossistêmicos) torna-se essencial para a formação de 
cidadãos capazes de ações sociopolíticas, pois o estudante deverá desenvolver 
responsabilidade social e comportamentos fundamentados em reflexões éticas (Reis, 
2007), ao lidar com os desafios dos problemas socioambientais atuais. Os serviços 
ecossistêmicos (SE) referem-se a uma expressão que surgiu nos anos 1960 e desde 
então tem sido usada nas estratégias de conservação de sistemas ecológicos. Os SE 
podem ser definidos como os benefícios para o bem-estar humano obtidos a partir dos 
ecossistemas (MA, 2005).  

Em uma QSC sobre SE, no ensino de ecologia, poderíamos abordar esses 
aspectos a partir das dimensões: Conceituais (definições e fatos históricos, dados 
estatísticos sobre uso, conservação e perda de SE, conceitos de ecossistema, bens e 
serviços, natureza e valor); Procedimentais (argumentação sobre SE, técnicas de 
mensuração de processos ecológicos, métodos descritivos, explicativos, análise e 
construção de gráficos); Atitudinais (análise e identificação de valores sociais nos 
discursos, legislação e ações condizentes com conservação ou preservação dos SE). 

O tema SE poderia ser contextualizado, por exemplo, em um caso que retratasse o 
déficit dos serviços de polinização e da produção de alimentos, como consequência do 
declínio de abelhas nativas. Conceitos como interações ecológicas, biodiversidade, 
estabilidade de ecossistemas, monocultura e variabilidade genética, poderiam ser 
discutidos aliados ao desenvolvimento de argumentos para justificar a adoção de 
determinada teoria ética na tomada de decisão sobre ações de intervenção em diversos 
contextos sociais, como na agricultura ou na alimentação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Nesse trabalho, discutimos brevemente a necessidade de se buscar uma educação 

científica transformadora, que permita ir além de reproduzir conhecimentos acumulados, 
formando cidadãos capazes de intervir de modo socialmente justo e ambientalmente 
sustentável em seus contextos sociais e ambientais, através de ações sociopolíticas. Para 
isso, se faz necessário 1) conceber o conteúdo de forma integral, em particular, tal como 
têm apontado vários autores, nos parece profícua a caracterização do conteúdo em suas 
dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais; 2) adotar estratégias de ensino 
capazes de mobilizar esses conteúdos, como as questões sociocientíficas. A partir desta 
articulação, esses elementos podem se integrar em uma abordagem teórica no ensino 
com o objetivo explícito de formar cidadãos capazes de ações sociopolíticas. Aqui, 
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utilizamos como exemplo o tema serviços ecossistêmicos no ensino de ecologia. 
Contudo, outros temas, como poluição ambiental, consumismo e degradação ambiental, 
agrotóxicos, recuperação de áreas degradadas, entre outros, também podem ser 
explorados em suas controvérsias e relações CTSA. 
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O MUNDO REAL E O CONHECIMENTO CIENTÍFICO NOS MANUAIS 
ESCOLARES DE CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS: O PAPEL MEDIADOR 

DAS FOTOGRAFIAS 

Luís Dourado; Sofia Morgado; Laurinda Leite 
Centro de Investigação em Educação, Instituto de Educação, Universidade do Minho  

Resumo  
O conteúdo pictórico ou visual de manuais escolares de Ciências pode ajudar a estabelecer a 
ligação entre os fenómenos do mundo real e o conhecimento científico que procura explicar esses 
fenómenos. O objetivo deste trabalho foi averiguar em que medida as fotografias e fotografias 
conjugadas com outros elementos gráficos, incluídas em manuais escolares de Ciências Físico-
Químicas, contribuem para estabelecer essa ligação. Para alcançar este objetivo, analisaram-se 
as fotografias incluídas na unidade Reações Químicas, de três manuais escolares de Ciências 
Físico-Químicas, no que concerne à sua localização, função e exploração no texto, bem como o 
contexto em que apresentam as entidades fotografadas. Constatou-se que na unidade em causa 
os manuais apresentam um elevado número de fotografias, geralmente localizadas ao longo do 
texto, com o intuito de ilustrar os conteúdos conceptuais apresentados. No entanto, embora a 
maioria das fotografias tenha relação com o conteúdo que pretendem ilustrar, elas são pouco 
úteis, uma vez que representam situações do quotidiano que são por demais conhecidas do 
aluno. Existem também algumas fotografias cuja relação com o texto é difícil de estabelecer, 
sendo que, em alguns casos, este facto fomenta a formação de conceções alternativas nos 
alunos. Estes resultados sugerem a necessidade de os professores estarem atentos às fotografias 
incluídas nos manuais escolares de Ciências Físico-Químicas, na medida em que a maioria 
destas poderão ter pouca, ou nenhuma, utilidade enquanto mediadores entre o conhecimento 
científico e o mundo real e podem, por vezes, prejudicar a aprendizagem. 

Palavras–Chave: Educação em Ciências, Manuais Escolares, Fotografias, Mundo Real, 
Conhecimento Científico   

Abstract 
The pictorial and visual content of school science textbooks may help students to build a bridge 
between the real world phenomena and the scientific knowledge that explains them. This piece of 
research explored the extent to which physical sciences textbooks photographs, and photographs 
blended to other graphical elements, may promote such a bridge. To attain this objective, 
photographs include in three physical sciences textbooks were analysed with regard to: placement, 
function, exploration in the text, and context in which entities were photographed. Textbooks use a 
large number of photographs in the topic under analysis, aiming at illustrating the conceptual 
knowledge being discussed. However, even though the majority of the photographs are related to 
the content they intend to illustrate, they nevertheless seem to be hardly useful as they represent 
everyday situations that students are too familiar with. Besides, there are a few photographs 
whose relationship with the text can hardly be perceived. In some cases, this mismatch may foster 
students’ alternative conceptions development. Thus, research findings suggest that teachers need 
to be aware of the limitations of photographs included in physical sciences textbooks, as most of 
them may not only play a limited role as mediators between science knowledge and the real world, 
but, prevent appropriate learning from taking place. 

Keywords: Science education, School Textbooks, Photographs, Real World, Science Knowledge 
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INTRODUÇÃO 
A Educação em Ciências visa a formação científica dos alunos, de modo a torná-

los cidadãos cientificamente alfabetizados (Martins, 2011), independentemente de 
seguirem, ou não, uma carreira científica. Os alunos devem ser capazes de interpretar de 
modo adequado os diversos fenómenos científicos com que lidam no seu dia-a-dia, pelo 
que o ensino das Ciências deve facultar-lhes conhecimentos científicos relevantes e 
relacionados com o seu quotidiano (Martins, 2011; Johntson, 2011). Alguns autores 
(Gilbert, 2006; Lavonen et al., 2010; King, 2012) consideram que o ensino das Ciências 
deve basear-se em contextos sociais e da vida real para fomentar o interesse dos alunos 
pelas Ciências, promovendo o reconhecimento da utilidade das mesmas no seu dia-a-dia. 
Porém, o ensino das Ciências que é realizado nas escolas nem sempre tem conseguido 
atingir estes objetivos. Acresce que a investigação tem demonstrado que os alunos, dos 
diversos níveis de escolaridade, evidenciam ideias cientificamente não aceites que têm 
dificuldade em abandonar (Devetak & Vogrinc, 2013). Estas ideias têm origens diversas, 
mas entre estas conta-se a qualidade da informação que os Manuais Escolares (ME) de 
Ciências, por vezes, veiculam (Devetak & Vogrinc, 2013). O ME de Ciências deve 
procurar estabelecer uma ligação entre os fenómenos do mundo real e as teorias 
científicas que os procuram explicar, devendo conter elementos informativos e ser 
organizado de modo a que alunos, com diferentes experiências, possam entender essa 
ligação (Ahtineva, 2005), sem correrem o risco de reforçarem ou desenvolverem 
conceções inadequadas. Além disso, segundo Devetak e Vogrinc (2013), um bom ME de 
Ciências deve assegurar uma relação adequada entre o seu conteúdo textual e o seu 
conteúdo pictórico ou visual (ex.: fotografias, diagramas, gráficos, tabelas). Este conteúdo 
é importante, pois os elementos visuais são fulcrais na aprendizagem das Ciências (Cook, 
2008), uma vez que estas lidam com conceitos abstratos que, por vezes, não têm 
exemplos visuais e tangíveis (Devetak & Vogrinc, 2013). É, também, especialmente 
importante quando se pretende relacionar esses conceitos com fenómenos do dia-a-dia, 
não familiares ao aluno e difíceis de expressar em linguagem verbal. Assim, o objetivo 
deste trabalho foi averiguar se fotografias e fotografias conjugadas com outros elementos 
gráficos, incluídas em ME de Ciências Físico-Químicas (CFQ), têm a potencialidade de 
contribuir, ou não, para o estabelecimento de uma ligação adequada entre o 
conhecimento científico e o mundo real. 

METODOLOGIA 
Para analisar as fotografias ou fotografias conjugadas com outros elementos 

gráficos (que neste trabalho designamos, globalmente, por fotografias) incluídas em três 
manuais de CFQ, de editoras e autores diferentes, foram consideradas as seguintes 
dimensões, para as quais foram definidas categorias de análise: localização das 
fotografias; função das fotografias; exploração das fotografias no texto; e contexto em que 
são apresentadas as entidades fotografadas. A seleção destas dimensões baseou-se em 
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Devetak e Vogrinc (2013), nomeadamente no que concerne à análise do conteúdo 
pictórico ou visual de ME de Ciências. Foi analisada a unidade Reações Químicas, do 
tema organizador Sustentabilidade na Terra (8º ano), por abordar assuntos científicos com 
forte ligação com o dia-a-dia.  

PRINCIPAIS RESULTADOS 
Da análise de ME efetuada constatou-se que em todos eles aparece um elevado 

número de fotografias e que a maioria se localiza ao longo do texto. Em todos os ME, o 
intuito da maioria destas fotografias é ilustrar o conteúdo conceptual, ou seja, exemplificar 
uma dada situação descrita ou analisada no texto. No entanto, em dois dos ME, apesar 
de essas fotografias terem relação com o texto, elas possuem pouca, ou nenhuma, 
utilidade, pois exemplificam objetos que os alunos conhecem bem do seu quotidiano, 
como por exemplo: alimentos, pasta de dentes, etc..  

Nos três ME analisados existem também fotografias que procuram explicitar 
analogias e procedimentos a seguir ou material a usar em atividades laboratoriais. 
Existem, ainda, fotografias associadas a atividades de aplicação de conhecimentos e 
outras que apresentam curiosidades. No entanto, predominam as fotografias associadas a 
atividades laboratoriais (ex.: fotografias de montagens laboratoriais), sendo que metade 
delas não enriquecem a compreensão das mesmas nem apresentam as entidades 
fotografadas no seu contexto real.  

Em dois dos três ME, constatou-se que a maioria das fotografias analisadas 
apresenta legenda, e que, na maioria dos casos, o conteúdo da legenda é adequado ao 
seu conteúdo. No outro ME não é apresentada legenda na maioria das fotografias, o que 
dificulta a compreensão do objetivo do seu uso. Nos três manuais, o conteúdo que 
antecede as fotografias, na maioria das vezes, está relacionado com o conteúdo da 
fotografia. Contudo, apenas em um deles o texto remete explicitamente para as 
fotografias, o que facilita a ligação entre o conteúdo verbal e o conteúdo visual. Acresce 
que todos os manuais apresentam, também, embora em menor número, fotografias que 
não são apropriadas, ou porque não ilustram o conteúdo em causa (ex.: refere-se a 
formação de um precipitado mas a fotografia não o ilustra), ou porque reforçam/sugerem 
conceções alternativas (ex.: refere-se a respiração celular mas apresenta-se uma pessoa 
a ventilar). Nos três manuais aparecem fotografias conjugadas com outros elementos 
gráficos, com o intuito de as enriquecer, embora nem sempre essa conjugação pareça ser 
a mais eficaz. Verificou-se, ainda, que, num dos manuais, pouco mais de um terço das 
fotografias analisadas retratam entidades contextualizadas no seu lugar natural. O 
reduzido número de fotografias com estas caraterísticas dificulta a interpretação dos 
respetivos fenómenos pelo aluno e/ou retira-lhes pertinência. Além disso, todos os 
manuais apresentam muito poucas fotografias da ocorrência de fenómenos científicos em 
contextos da vida real, facto que pode reduzir o interesse dos alunos pelo estudo das 
Ciências. 
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BREVE DISCUSSÃO 
Os ME analisados apresentam fotografias, na sua maioria, integradas ao longo do 

texto, com o intuito de ilustrar conteúdos. Contudo, a maior parte delas centram-se em 
entidades descontextualizadas ou em situações já conhecidas dos alunos, não tendo 
nenhum valor acrescentado em termos de aprendizagem. Este uso da fotografia não 
promove a consciencialização dos alunos para a importância dos conhecimentos 
científicos na sua vida real, nem estimula o seu interesse pelas Ciências, aspetos que 
como foi referido na Introdução, são essenciais na Educação em Ciências. Além disso, a 
inadequada relação de algumas fotografias com o texto, não só inibe a sua função 
mediadora entre o conhecimento científico e o dia-a-dia dos alunos, como, por vezes, 
fomenta e/ou reforça conceções alternativas, implicando que os professores devem 
prestar atenção às fotografias incluídas nos ME de CFQ, de modo a evitarem que sejam 
prejudiciais para a aprendizagem. 
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O USO DO GEOGEBRA NO ENSINO DAS FUNÇÕES EXPONENCIAL E 
LOGARÍTMICA: APLICAÇÃO DA ESCALA LOGARÍTMICA NOS ABALOS 

SÍSMICOS 

Vilmar Gomes da Fonseca; Andre Luiz Souza Silva; Mariana Barbosa Cassiano e 
José Carlos Gonçalves Gaspar 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – IFRJ, campus Nilópolis, 
Brasil 

Resumo 
Este trabalho buscou verificar a aprendizagem dos alunos sobre o conceito de funções 
exponenciais e logarítmicas a partir de um contexto real. Buscou identificar implicações didáticas 
decorrentes da inserção de inovações tecnológicas no ensino de Matemática. Como 
procedimentos metodológicos foi aplicado uma tarefa exploratória, com o auxílio do software 
Geogebra, em uma turma de Ensino Médio Técnico de uma escola pública no Brasil. Os 
resultados indicam que os alunos demonstraram bom domínio com o conceito de variável 
dependente e independente, domínio na resolução de equações exponenciais e com as 
propriedades dos logaritmos. E, no que se refere a inserção de tecnologias, ressaltam o interesse 
como fator de aprendizado, a possibilidade de atribuição de sentido como estímulo a 
aprendizagem, a possibilidade de proporcionar a integração entre conhecimentos adquiridos, a 
consolidação de habilidades com as unidades de medidas em situações da realidade. 

Palavras–Chave: Função Exponencial, Função Logarítimica, Geogebra e Escala Richter. 

Abstract  
This work aims to evaluate student learning about the concept of exponential and logarithmic 
functions from a real context. Sought to identify educational implications of the inclusion of 
technological innovations in the teaching of Mathematics. The methodological procedures was 
applied an exploratory task, with the help of Geogebra software in a class of Technical High School 
at a public school in Brazil. The results indicate that the students showed good command with the 
concept of dependent and independent variable domain in solving exponential equations and the 
properties of logarithms. And as regards the insertion of technologies stress interest as a learning 
factor, possibility of allocating a stimulus towards learning, providing the possibility of the 
integration of acquired knowledge, skills consolidation measured in units situations of reality. 

Keywords: Exponential function, logarithmic function, Geogebra and Richter Scale. 

INTRODUÇÃO 
No Brasil, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio – PCNEM do 

Brasil sugerem que o ensino de funções deve considerar a resolução de problemas em 
situações da vida real, como fenômenos físicos, químicos, etc (Brasil, 2002). 

Neste trabalho apresentamos alguns resultados de uma investigação em torno do 
ensino de funções exponencial e logarítmica, (Escala Richter), realizada considerando um 
contexto de consumo de energia elétrica das Regiões do Brasil. Este estudo se justifica, 
em parte, por sua ampla utilização no ensino de Ciências, nas conexões internas à 
própria Matemática e por permitir a exploração de outras situações do cotidiano tais 
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como: problemas de juros composto, cálculo de PH de soluções químicas, aplicação da 
escala logarítmica nos abalos sísmicos, entre outros, tal como ressaltado pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (Brasil, 2002). 

A importância do uso do Geogebra no ensino de Matemática tem sido ressaltada 
em diversas pesquisas, como por exemplo, (Fonseca, 2011; Silva et al., 2012) que 
indicam a possibilidade de auxilio no desenvolvimento de estratégias de resolução de 
problemas, de estímulo e acesso ao exercício da memória, da imaginação, da percepção 
e de raciocínios.  

Assim, com o intuito de desenvolver habilidades cognitivas suficientes para 
manipulçãor das diversas representações das funções exponencial e logarítmica. foi 
desenvolvido para esta pesquisa um applet criado a partir do Geogebra, para ser 
explorado de maneira integrada à resolução de uma tarefa associada. 

Figura 1. O applet usado na tarefa 

!  

Tomados esses elementos buscamos nesse trabalho verificar a aprendizagem dos 
alunos sobre o conceito de funções exponenciais e logarítmicas, buscando no ambiente 
de sala de aula a reposta para a seguinte questão: quais seriam as implicações 
educacionais decorrentes da inserção dessas inovações tecnológicas no ensino dessa 
funções em sala de aula?  

METODOLOGIA 
Esta pesquisa é de abordagem qualitativa, interpretativa (Ponte et al, 2009) e 

caracterizada por um estudo de caso da aplicação de uma tarefa, com o auxílio integrado 
do geogebra. Foi realizada em uma turma de trinta e dois alunos da 1ª série do Ensino 
Médio Técnico em Química de uma escola pública no município de Nilópolis, Rio de 
Janeiro, Brasil, em setembro de 2014, com duração total de 4h (aplicação e discussão). 
Contou com a participação de dois investigadores e autores desse trabalho, sendo um 
deles o professor da turma. O trabalho aconteceu em duas etapas: a realização da 
atividade em laboratório, onde em duplas os alunos utilizaram o computador; a seguir 
houve uma discussão coletiva e aplicação de um questionário em sala de aula. A coleta 
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de dados foi realizada por gravação em áudio, fotos e arquivamento das produções 
escritas. 

PRINCIPAIS RESULTADOS 
Verificamos que os alunos demonstraram bom domínio das idéias de variáveis 

dependente e independentes, em resolução de equações exponenciais e em trabalhar 
com propriedades dos logaritmos. As respostas registradas na figura 2 ratificam esses 
resultados. 

Figura 2. Algumas aprendizagens verificadas 

!  

Constatou-se dificuldades na justificativa da representação gráfica da função 

!  como uma reta. Para este ítem uma quantidade expressiva de alunos 
necessitou de orientação específica com o professor. Pudemos verificar que nestes casos 
este ítem foi deixado para o fim da atividade. Esta atitude nos levou a optar por realizar 
uma reflexão sobre a questão sem o indicativo da resposta. Apresentamos a seguir um 
relato desse momento. 

Professor: No estudo de funções o que caracteriza uma reta? 
Aluna Tatiane:  É uma função do 1º grau! 
Professor:  Função Afim ou função polinomial do 1º grau! 
 Muito bem. Mas, alguém pode citar alguma característica da, 

função Afim, além de seu gráfico ser uma reta? 

Aluno Ruan:  Ah professor! É uma função !  como ! . 
Professor:  Bom! Esse caminho ajuda a vocês a justificar o por quê dessa 

representação ser uma reta? 
Aluno Ruan:  Acho que sim. 

)log(Ey =

baxy += 32 += xy
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Professor:  Bom, então finalizem a tarefa. Agora não esqueçam de  
 justificar o por quê de ser uma reta! Ok? 
Alunos:  Sim 
Mesmo após essa intervenção, somente duas duplas resolveram corretamente a 

questão (figura 3).   

Figura 3. Resposta correta da Dupla M 

!  

A análise dos dados mostrou que os alunos estão desenvolvendo o que Fonseca 
(2011) chama de “maturidade matemática”, que é a capacidade argumentar sobre a 
veracidade ou não da solução de uma questão, através de demonstrações ou provas 
reais.(p. 129). Isso faz parte das propostas das tarefas exploratórias e como sugere 
Fonseca (2011) “deve ser sempre incentivado pelo professor de matemática a fim de criar 
um aluno critico capaz de avaliar suas próprias resoluções” (p. 129). 

Observamos (Figura 4) também a ausência de justificativas na identificação da 
função afim envolvida.  

Figura 4. Resposta da Dupla H 

!  

Os resultados demonstram que esse tipo de estratégia didática, não só permite 
verificar o aprendizado dos alunos sobre os objetos de ensino e identificar a natureza de 
suas dificuldades (epistemológica, cognitivas, de base, etc) como permite levar os alunos 
a uma autonomia crescente na realização das tarefas, abrindo caminho para novas 
aprendizagens. Essa conclusão é salientada através dos registros (Figura 5) dos próprios 
alunos.  
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Figura 5. Respostas de alguns alunos à questão 3 do questionário 

!  

!  

CONCLUSÕES 
Destacamos, a partir dos resultados, algumas implicações educacionais 

decorrentes da inserção dessas inovações tecnológicas no ensino das funções 
exponenciais e logarítmicas: (1) Proporciona o interesse pelo assunto. (2) Proporciona 
sentido ao que é estudado estimulando a aprendizagem. (3) Proporciona a integração 
entre os conhecimentos adquiridos nas aulas de matemática. (4) Clarifica a dimensão das 
unidades de medidas correlacionado-os com situações da realidade e (5) Abre caminhos 
para novos aprendizados. 

Sentimos a necessidade de aprofundar alguns aspectos mais detalhadamente, mas 
o espaço nessa comunicação não nos foi favorável. 

Ressaltamos ainda que também sentimos a necessidade de trabalhar outros 
aspectos sobre o conceito dessas funções, como as noções de domínio e imagem, na 
análise gráfica de uma função exponencial destacando a diferença entre o crescimento 
exponencial e o crescimento linear, entre outros. Contudo, esperamos que este trabalho 
sirva de apoio e incentivo aos professores que desejam deixar a prática conservadora de 
aulas expositivas e utilizar as modernas ferramentas que nos são oferecidas.)
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A ARTICULAÇÃO ESCOLA – CONTEXTOS NÃO FORMAIS DE 
EDUCAÇÃO CIENTÍFICA: UMA POSSÍVEL RESPOSTA PARA A 

RELEVÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS NO ENSINO BÁSICO 

Helena Simões; Cecília Galvão  
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal; Instituto de Educação da 

Universidade de Lisboa  

Resumo  
A educação em ciências na escola deve ser relevante para os alunos. Esta necessidade de 
relevância tem vindo a ser reafirmada mas, simultaneamente, existem vários entendimentos sobre 
o que significa ser relevante. Neste estudo parte-se de um modelo multidimensional do conceito 
de relevância para se clarificar as potencialidades da utilização dos contextos não formais de 
educação científica pela escola, de acordo com as percepções e práticas de um grupo restrito de 
professores do 2º e 3º ciclo do ensino básico. 
Os dados recolhidos resultam de um projeto colaborativo desenvolvido com professores, centrado 
nas suas escolas, potenciando-se a articulação do trabalho desenvolvido na e pela escola com os 
contextos não formais de educação científica. 
Para os professores envolvidos a mobilização de contextos não formais constitui-se como 
potencialmente importante, considerando as dimensões da relevância individual, societal e 
vocacional. No entanto, é necessário desconstruir a perceção de que a utilização destes recursos 
só por si assegura a sua relevância. A intenção explícita de relevância na mobilização dos 
contextos não formais tem de ser acompanhada com propostas de tarefas centradas na atividade 
do aluno. A utilização não refletida destes contextos pode dar aos professores uma incorreta 
perceção do trabalho efetivamente desenvolvido e legitimar um discurso sobre a utilização destes 
contextos que só aparentemente está de acordo com preocupações atuais na educação em 
ciências. 

Palavras–Chave: contextos não formais de educação; relevância; educação em ciências; literacia 
científica. 

Abstract  
Science education should be relevant to students. This need for relevance has been reaffirmed, 
but simultaneously there are different understandings of what it means to be relevant. This study 
uses a multi-dimensional model of the concept of relevance to clarify the potential of informal 
science education contexts, according to the perceptions and practices of a small group of 
teachers (5th to 9th grade). 
The data collected are the result of a collaborative project developed with teachers, embedded in 
their school circumstances. Learning activities, using informal contexts, were developed and 
implemented, promoting reflection about activities exploration and their educational value.  
According to the teachers involved the mobilization of informal contexts present potentialities, in 
terms of the individual, societal and vocational dimensions of relevance. However, it is necessary 
to deconstruct the perception that the use of these contexts alone ensures its relevance. The 
explicit intention of relevance in the mobilization of informal contexts must be accompanied with 
tasks centered on the student activity. A non-reflected use of these contexts can give teachers an 
incorrect perception of their effective work and legitimize a speech about the use of these contexts 
that only apparently is in line with current concerns in science education. 
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Keywords: informal science education contexts; relevance; science education; scientific literacy. 

INTRODUÇÃO  
A escola não é o único lugar onde se aprende ciências. Existe atualmente na 

sociedade uma “infra-estrutura educativa” para a qual concorrem diversas instituições e 
iniciativas, aqui consideradas como contextos não formais de educação. 

Os contextos não formais de educação científica (CNF) são aqui entendidos como 
contextos exteriores à escola, que não foram desenvolvidos com a intenção principal ou 
exclusiva de serem por ela utilizados, que não fazem parte de um currículo escolar e são 
de frequência voluntária. Incluem os museus, media e organizações da comunidade 
(Rennie, 2007). 

Na perspetiva da educação em ciências a utilização destes contextos pode ser uma 
das respostas para alguns dos desafios que actualmente se colocam à escola, 
nomeadamente a necessidade de relevância e a promoção da aprendizagem (Aubusson, 
Griffin & Kearney, 2012; Stocklmayer, Rennie & Gilbert, 2010). 

Que o ensino das ciências deve ser relevante é aparentemente consensual, deixa-
o do ser quando se começa a concretizar: relevante para quem? para quê? porquê? 
quando? quem decide e legitima o que é relevante? (Aikenhead, 2003). 

Ao nível da educação em ciências existem vários setores e atores com diferentes 
entendimentos sobre o que se considera relevante, o foco deste estudo é nos 
professores, muitas vezes identificados como um obstáculo para a implementação 
explícita e efetiva de um ensino relevante das ciências (Darby-Hobbs, 2013, Stuckey, 
Sperling, Mamlok-Naaman, Hofstein, & Eilks, 2013b). 

O conceito de relevância tem uma natureza multidimensional. Partindo de uma 
extensa revisão da literatura e da análise dos vários significados associados à relevância 
da educação em ciências, Stuckey et al. (2013a, 2013b) propõem um modelo global, 
validado, que integra as várias dimensões do conceito: individual, societal e vocacional, 
presente-futuro, intrínseco-extrínseco. 

A relevância, neste modelo global de Stuckey et al. (2013a) (MGR), surge 
associada ao significado e às consequências para o aluno, no presente ou no futuro, e as 
três dimensões (individual, societal e vocacional) estão inter-relacionadas.  

Este MGR foi utilizado como ponto de partida para caracterizar de que forma é que 
os professores percepcionam a relevância da utilização dos CNF pela escola. 

METODOLOGIA 
O ponto de partida para o trabalho empírico foi um Centro de Ciência Viva no 

interior de Portugal. Foram contatadas escolas para saber da sua disponibilidade para 
participarem num projeto colaborativo centrado na exploração de CNF, de acordo com as 
categorias consideradas anteriormente. 
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Durante aproximadamente um ano lectivo, trabalhou-se de forma colaborativa com 
um grupo restrito de 9 professores do 2º e 3º ciclo do ensino básico, de 3 escolas, 
reconhecendo-se a importância do trabalho em equipa, da troca de ideias e entreajuda e 
do pensamento dos professores e seu conhecimento prático. 

De acordo com as condições específicas das escolas e as experiências dos 
professores desenvolveram-se e implementaram-se tarefas de ensino e de aprendizagem, 
promovendo-se a discussão sobre a sua exploração e as suas potencialidades 
educativas. 

Durante o ano os dados foram recolhidos de forma sistemática, sobre as perceções 
e práticas dos professores através de um processo de mediação e reflexão conjunta. Os 
instrumentos de recolha de dados incluíram: entrevistas aos professores (início, fim e 
follow up), notas de campo e gravações das sessões de trabalho, observação de aulas, 
materiais produzidos pelos alunos e pelos professores. 

No presente estudo serão somente utilizados dados das entrevistas iniciais e finais 
aos professores e das sessões de trabalho.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
Os dados apresentados pretendem compreender de que forma a necessidade de 

relevância na educação das ciências, concebida nas suas várias dimensões do MGR, se 
reflete no pensamento dos professores e nas suas práticas quando se utilizam CNF de 
educação científica. 

A análise das primeiras entrevistas revela que os professores reconhecem a 
importância dos CNF, principalmente na medida em que permitem estabelecer uma 
ligação com a realidade exterior à escola. Há também referências ao interesse dos 
alunos, mas muito centradas no facto de estarem mais atentos e a dimensão vocacional 
não foi referida. 

Ao longo do trabalho desenvolvido com os professores, as dimensões individual, 
societal e vocacional foram evidentes, sendo esta última a menos referida e trabalhada.  

A dimensão individual surge associada a exemplos da relevância para o aluno que 
vão desde o estar atento e curioso, até à manifestação de interesse e envolvimento activo 
na realização das tarefas e à possibilidade de desenvolverem competências e 
conhecerem recursos que lhes podem ser úteis na aprendizagem ao longo da vida. A 
riqueza e a diversidade da informação apareceram como um estímulo à curiosidade dos 
alunos, ao seu interesse. 

Na dimensão societal, as potencialidades destes contextos para relacionarem a 
escola com o que se passa à sua volta são claras para os professores, principalmente 
com o enquadramento na sociedade e com o conhecimento das questões científicas da 
actualidade, em detrimento do reforço da cidadania e da intervenção. A visão dos 
conteúdos, com uma determinada sequência lógica, é uma forte oponente a uma 
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perceção de relevância numa perspetiva de posicionamento, conduta pessoal e 
intervenção. 

CONCLUSÕES  
A utilização deste MGR permite clarificar as concepções e práticas dos professores 

sobre a relevância da utilização dos contextos não formais de educação na educação 
científica dos alunos. Permite também desconstruir algumas concepções de que, de 
alguma forma, a utilização destes recursos quase que só por si assegura a sua 
relevância. A preocupação explícita com a relevância na mobilização dos CNF tem de ser 
acompanhada com propostas de tarefas centradas na atividade do aluno.  

Neste sentido, a utilização não reflectida CNF pode dar aos professores uma 
incorreta perceção do trabalho efectivamente desenvolvido e legitimar um discurso sobre 
a utilização destes contextos que só aparentemente está de acordo com preocupações 
actuais da educação em ciências. É importante que o professor escolha contextos que 
representem debates e problemas autênticos relacionados com temas sócio científicos, 
mas tem de sentir confiança e estar disponível para abordagens curriculares inspiradas 
nestes temas. 

No MGR a dimensão utilitária do conceito de relevância parece-nos muito evidente, 
e aspetos relacionados com a natureza da ciência são pouco explícitos. No entanto, uma 
das potencialidades dos CNF será o de apresentar a ciência como “algo intrigante e a 
experiência estética de resolver um problema ou explicar um fenómeno (...) [e para] 
apreciar a forma como a ciência conhece o mundo” (Darby-Hobbs, 2013, p.94-95). 
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ATIVIDADES INVESTIGATIVAS COM RECURSO À WEB 2.0 
PROMOTORAS DE UMA CIDADANIA ATIVA NO ÂMBITO DA 

INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO RESPONSÁVEIS 

Carla de Pacífico Dias; Pedro Guilherme Rocha dos Reis 
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

Resumo 
A educação por pesquisa (Inquiry-Based Science Education) pretende envolver os alunos em 
atividades de natureza investigativa sobre problemas socialmente relevantes de forma a 
desenvolverem competências de identificação de problemas, de planeamento e realização de 
investigações, de recolha e análise de dados e de resolução de problemas. Estas competências, 
associadas ao conhecimento da natureza do empreendimento científico e das suas interações 
com a tecnologia, a sociedade e o ambiente, revelam-se decisivas à construção de uma literacia 
científica indispensável ao exercício de uma cidadania ativa, fundamentada e crítica no âmbito da 
investigação e inovação responsáveis em áreas científicas, sociais e tecnológicas controversas. 
Neste contexto enunciou-se o seguinte problema de estudo: Qual o impacte de atividades IBSE 
integrando ferramentas da Web 2.0 no desenvolvimento de conhecimentos e competências 
necessários ao exercício de uma cidadania ativa, fundamentada e crítica no âmbito da 
investigação e inovação responsáveis em áreas científicas de ponta? 
Neste estudo opta-se pela metodologia Design-Based Research. Através deste processo 
investigativo baseado em desenvolvimento pretende-se obter diferentes tipos de produtos, 
nomeadamente, estratégias didáticas destinadas à educação em ciências e novo conhecimento 
relativo à conceção e à realização destas estratégias em contexto educativo. 

Palavras–Chave: Educação em ciências, IBSE, investigação e inovação responsáveis, Web 2.0. 

Abstract 
The Inquiry-Based Science Education intends to engage the students in investigative activities 
about socially relevant problems in such a way that provides the development of competences 
such as: problems` identification, investigations` planning and implementation, data gathering and 
analysis, and problems solving. These competences, together with the knowledge of the scientific 
enterprise and its inter actions with technology, the society and the environment, seem to be 
decisive in the construction of a scientific literacy indispensable for an active, reasoned and critical 
citizenship in the scope of responsible investigation and innovation about socio-scientific 
controversies. In this context the following problem was enunciated: What is the impact of IBSE 
activities integrating Web 2.0 tools in the development of knowledge and skills necessary for the 
exercise of active, reasoned and critical citizenship in the context of responsible research and 
innovation in the new areas of science? 
In this study, Design-Based Research approach is used. Through this investigative process based 
in design is intended to obtain different kinds of products, namely science education strategies and 
new knowledge the conception and implementation of these strategies in science classes. 

Keywords: Science education, IBSE, responsible investigation and innovation, Web 2.0. 

INTRODUÇÃO 
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Na última década tem-se assistido a um maior apelo para uma educação científica 
e tecnológica mais politizada, através da qual os alunos devem não só reconhecer 
questões ambientais e sociocientíficas complexas, muitas vezes polémicas, e formularem 
a sua própria posição, a respeito dessas mesmas questões, mas também prepararem e 
participarem em ações sociopolíticas. Devem formular opiniões críticas sobre como as 
prioridades da investigação são determinadas, como é feito o acesso à ciência, como a 
ciência pode e deve ser conduzida, e como a ação realizada a nível individual, grupo e/ou 
a nível da comunidade, pode influenciar políticas e práticas sociais (Hodson, 2014; Reis, 
2014). 

A educação por pesquisa Inquiry-Based Science Education (IBSE) envolve os 
alunos em atividades de natureza investigativa sobre problemas socialmente relevantes 
de forma a desenvolverem competências de identificação de problemas, de planeamento 
e realização de investigações, de recolha e análise de dados e de resolução de 
problemas. Este tipo de atividades, de acordo com os princípios epistemológicos do 
construtivismo, estimula a autonomia e a criatividade do aluno, deixando este de ter um 
papel passivo no processo de ensino e aprendizagem e assumindo o de principal agente 
responsável pela sua aprendizagem (Rocard, 2007). 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Ensino das ciências: IBSE e ferramentas da Web 2.0 

As atividades investigativas, numa perspetiva IBSE, surgem associadas ao modelo 
de aprendizagem dos 5E, constituído por cinco fases: (i) engage, (ii) explore, (iii) explain, 
(iv) extend e (v) evaluate (Bybee et al., 2006). Outros modelos adaptados a partir do 
modelo dos 5E de Roger Bybee surgiram, aos quais se acrescentaram E, como por 
exemplo, a metodologia de ensino IBSE dos 7E proposta pelo curso de formação em 
Portugal, no âmbito do Projeto IRRESISTIBLE (2014) na qual se acrescentou o (i) 
Exchange e o (ii) Empowerment, em que se pretende que os alunos partilhem com a 
comunidade os resultados das suas investigações o que pressupõe o planeamento e 
conceção de uma exposição interativa dos produtos da investigação desenvolvida de 
forma a consciencializar e sensibilizar a comunidade. 

As ferramentas da Web 2.0 proporcionam vantagens essenciais à educação em 
ciências uma vez que, promovem a comunicação, o trabalho colaborativo, partilha e troca 
de experiências, facilidade no trabalho de investigação científica, acesso rápido a 
informação, contribui para o aumento da literacia científica e espírito de equipa, 
desenvolve o espírito crítico e a criatividade (Solomon & Schrum, 2007).  

Investigação e inovação responsáveis (IIR) 
Desde 2010, o principal objetivo do plano de ação Science in Society é desenvolver 

uma estratégia que responda às inspirações e ambições dos cidadãos: um quadro de 
investigação e inovação responsáveis (IIR), a fim de melhor se alinhar o processo e os 
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seus resultados, com os valores, necessidades e expectativas da sociedade (Comissão 
Europeia, 2012).  

É necessário que alunos e professores se tornem conscientes da necessidade de 
cooperação entre investigação científica e sociedade em prol de uma investigação e 
inovação que sejam, de facto, responsáveis (Projeto IRRESISTIBLE, 2014). 

METODOLOGIA  
De forma a operacionalizar este estudo, opta-se pela metodologia Design Based 

Research (DBR). Trata-se de uma metodologia de cariz qualitativo e quantitativo (Dede, 
2005).  

O estudo compreenderá ciclos de análise, desenvolvimento e avaliação dos 
módulos, representado na figura 1. 

Figura 1. Ciclo do estudo. 

#  

Como procedimentos de recolha de dados pediu-se aos alunos que preenchessem 
um questionário IIR (no início e no fim do estudo) e construíssem um mapa de conceitos 
acerca dos tópicos em estudo, antes e depois de cada módulo. No final de cada módulo 
preencheram questionários de opinião. Os conteúdos dos registos de campo da 
professora/ investigadora e os artefactos (exposição científica) são também analisados.  

RESULTADOS 
Nesta secção é apresentada uma síntese de alguns dos resultados obtidos de uma 

das iterações (ciclo avaliativos) realizados com alunos neste estudo. 

Aprendizagem ocorrida 

Os mapas de conceitos de conceitos realizados pelos alunos de uma das turmas, no 
fim das aulas da aplicação de um módulo, são mais complexos do que os iniciais por 
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apresentarem um número superior de proposições adequadas, relações válidas e 
hierarquias corretas. Estes resultados, atendendo aos princípios teóricos que 
fundamentam a utilização dos mapas de conceitos, sugerem uma melhoria nos 
conhecimentos adquiridos pelos alunos acerca do tema em estudo. 

Opinião dos alunos 
Nos quadros 1, 2, 3 e 4 estão sintetizadas as opiniões dos alunos de uma das 

turmas envolvidas neste estudo, acerca do módulo - Vacinar ou não vacinar. Os 
resultados ilustrados no quadro 1, 2, 3 e 4 revelam um ambiente de sala de aula promotor 
de pesquisa, participação ativa do aluno, partilha de conhecimento e colaborativo. Os 
alunos consideram que a atividade lhe permitiu melhorar o conhecimento sobre a temática 
e a investigação subjacente à área, conhecer e trabalhar com novas ferramentas da Web 
2.0 e hábitos de trabalho de grupo. 

Quadro 1. Aspetos interessantes da atividade 

Quadro 2. Aprendizagem realizada com a atividade 

Quadro 3. Vantagens da atividade para a aprendizagem 

Categorias de Resposta N.º Alunos (n = 26)

f

Pesquisar informação 
Aprender sobre o tema 
Aprender com a pesquisa de informação 
Aplicar conhecimento de forma diferente (elaboração de vídeo/panfleto) 
Conhecer novas ferramentas da Web 2.0 
Experiencia de planificar e montar uma exposição científica 
Distribuição dos panfletos pela comunidade  
Aulas mais participativas/colaborativas

2 
16 
7 
6 
3 
4 
2 
5

Categorias de Resposta N.º Alunos (n = 26)

f

Conhecimento sobre a temática e investigação na área 
Trabalhar com ferramentas da Web 2.0 
Trabalhar em grupo e aceitar a opinião dos outros

22 
3 
2

Categorias de Resposta N.º Alunos (n = 26)

f

Aulas interativas 
Aprender através das nossas pesquisas 
Trabalho em grupo 
Conhecer e trabalhar com diferentes ferramentas da Web 2.0 
Levar o conhecimento adquirido aos outros (comunidade) 
Maior interesse pelo tema

3 
11 
7 
4 
1 
1
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Quadro 4. Desvantagens da atividade para a aprendizagem 

BREVE DISCUSSÃO 
O envolvimento dos alunos em atividades de natureza investigativa (do tipo IBSE) e 

a utilização de ferramentas da Web 2.0 para o desenvolvimento de conhecimentos e 
competências no âmbito da IIR em áreas científicas de ponta, influencia de modo positivo 
a dinâmica das aulas potenciadoras de pesquisa e facilita a participação ativa, partilha de 
conhecimentos e colaboração entre alunos. Metodologia promotora de interação entre 
alunos e aluno-professor, hábitos de trabalho de grupo, discussão de ideias/opiniões, 
espírito crítico, capacidade de síntese e reflexão e respeito pela opinião dos outros 
levando os alunos à compreensão do que é a ciência numa perspetiva de investigação e 
inovação responsáveis. 
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Categorias de Resposta N.º Alunos (n = 26)

f

Discórdia entre colegas/opiniões divergentes 
Muito tempo dispendido a planificar a exposição científica 
Não tem desvantagens

10 
1 
12
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AUTODIREÇÃO NA APRENDIZAGEM DAS CIÊNCIAS: 

UM CAMINHO PARA UMA ESCOLA CIDADÃ 

José Luís Coelho da Silva1; Joana Soares2; Lídia Estevez Mendes2 

1Universidade do Minho, Centro de Investigação em Educação; 2Escola Básica de Freixo 

Resumo 
A construção de uma escola cidadã, uma escola comprometida com a educação cidadã, exige 
assumir, intencional e explicitamente, o desenvolvimento da autonomia do aluno como uma 
finalidade da educação e, em particular, da educação em Ciências, em articulação com um 
paradigma epistemológico-pedagógico de cariz auto-socioconstrutivista. Reconhecendo-se que 
este cenário pode ser conseguido através do desenvolvimento da autodireção do aluno, 
envolvendo-o na conceção e estruturação dos processos de ensino e de aprendizagem, 
procedeu-se à conceção, implementação e avaliação de uma estratégia pedagógica na disciplina 
de Ciências Naturais do 9º ano. Esta estratégia caracteriza-se pela transferência progressiva da 
responsabilidade da estruturação do processo de aprendizagem do professor para os alunos e 
pela exploração integrada de competências disciplinares e competências transferíveis. Neste 
contexto, procedeu-se ao desenvolvimento de um estudo de caso que tem como objetivo a 
compreensão do modo de operacionalização da intervenção dos alunos na planificação da 
aprendizagem. A recolha dos dados analisados no presente texto efetuou-se através da aplicação 
de um questionário aos 19 alunos intervenientes no estudo. Recorreu-se à técnica de análise de 
conteúdo para categorizar as respostas e a procedimentos quantitativos para determinar 
tendências e regularidades. Os resultados obtidos permitem afirmar a viabilidade da intervenção 
dos alunos na planificação da aprendizagem. No entanto, assinalam-se algumas dificuldades por 
eles manifestadas, que prendem-se, fundamentalmente, com a interpretação das atividades a 
selecionar para a aprendizagem, a pesquisa de informação e a conjugação dos interesses dos 
alunos. A superação destas dificuldades permitirá otimizar a intervenção do aluno no processo de 
planificação da aprendizagem. 

Palavras-Chave: autonomia, educação cidadã, autodireção, negociação, reflexão. 

Abstract 
Building a citizen school, a school committed with a citizen education, demands the development, 
both intentionally and explicitly, of students’ autonomy as a goal of education, particularly in 
science education, articulated with an epistemological-pedagogical paradigm based on a self-
socioconstructivism. Recognizing that this scenario can be achieved through the development of 
students’ self-direction, engaging them in the conception and structuring of learning and teaching 
processes, we conceived, implemented and evaluated a pedagogical strategy in Natural Sciences 
classes with 9 grade students. Globally, this strategy is characterized by the progressive transfer of 
responsibility of structuring the learning processes from teachers to students, and by the integrated 
exploration of disciplinary competences and transferable skills.  
In this context, we developed a case study aimed at understanding the operation mode of students’ 
intervention in planning learning. For the present study, data was collected by a questioner applied 
to 19 students. Content analysis of the data was employed to categorize answers and qualitative 
procedures, allowing an identification of trends and regularities. Results suggest the viability of 
student intervention in the planning learning. However, students identified some difficulties, namely 
the interpretation of activities to choose for learning, information search and the combination of the 
interests of students. An overcome of these difficulties will optimize the students’ intervention in the 
process of planning learning. 
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Keywords: Autonomy, citizen education, self-direction, negotiation, reflection. 

INTRODUÇÃO 
Que escola e educação queremos? Guiados pela voz de Maria Eduarda Santos 

(2014), somos levados para uma escola cidadã, uma escola que valoriza e cria 
oportunidades para a educação cidadã. A sua construção exige assumir o 
desenvolvimento da autonomia como uma finalidade da educação em Ciências, 
enquadrada na visão da educação “como espaço de emancipação (inter)pessoal e 
transformação social” (Raya, Lamb & Vieira, 2007, p. 2), de modo que a autonomia é 
conceptualizada como uma competência que implica autodeterminação, responsabilidade 
social, consciência crítica e um papel pró-ativo e interativo (Raya, Lamb & Vieira, 2007). 
Engloba a competência de aprender a aprender que compreende elementos cognitivos, 
afetivos e sociais (Martín & Moreno, 2009). Na escola, o desenvolvimento da autonomia 
implica o aluno no desempenho de um papel pró-ativo que envolve a experimentação, 
reflexão, regulação e negociação (Vieira, 2014). A negociação de decisões, apoiada na 
negociação de sentidos, pode incidir em várias dimensões dos processos de ensino e 
aprendizagem: objetivos, conteúdos, atividades/tarefas, recursos, modos de trabalho e 
avaliação (Breen & Littlejohn, 2000). 

É a assunção deste quadro teórico, em articulação com os paradigmas 
epistemológicos auto-socioconstrutivista (Santos, 2014) e construtivista crítico (Kincheloe, 
2006), que conduziu à conceção, implementação e avaliação de uma estratégia 
pedagógica, caracterizada pela transferência progressiva da responsabilidade da 
estruturação e condução do processo de aprendizagem do professor para os alunos. 

METODOLOGIA 
A intervenção pedagógica, desenvolvida durante 10 aulas de 90 minutos e 8 aulas 

de 45 minutos, assenta no envolvimento de uma turma de 19 alunos, em processos de 
reflexão e negociação conducentes à planificação da aprendizagem no âmbito da 
temática Sistema Cardiovascular da disciplina de Ciências Naturais do 9º ano (v. Galvão, 
2001). Foi organizada em três momentos. 

O primeiro e terceiro momentos - reflexão - incidem na interpretação pelo grupo 
turma das estratégias seguidas nas aprendizagens. 

O segundo momento - planificação da aprendizagem - está organizado em quatro 
fases: 1ª) o professor detém o poder absoluto na seleção da atividade de aprendizagem a 
ser realizada; 2ª) o grupo turma escolhe, consensualmente, a atividade de aprendizagem 
a ser executada por todos os alunos; 3ª) cada um dos grupos escolhe a atividade de 
aprendizagem que deseja executar; e 4ª) cada grupo define todos os elementos e passos 
necessários à concretização de uma atividade de pesquisa e comunicação de informação. 
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O presente estudo de caso tem como objetivo global a compreensão do modo de 
operacionalização da intervenção dos alunos na planificação da aprendizagem. Implicou a 
recolha de dados através de atividades de aprendizagem, de um questionário de 
avaliação final aplicado aos alunos e da observação não estruturada pelos professores 
intervenientes no estudo. Recorreu-se à técnica de análise de conteúdo para categorizar 
as respostas dos alunos e a procedimentos de cariz quantitativo para determinar 
tendências e regularidades. A discussão de resultados focalizar-se-á nas dificuldades 
sentidas pelos alunos nos momentos de tomada de decisão. 

RESULTADOS 
A tabela 1 apresenta as dificuldades assinaladas pelos alunos na consecução das 

fases da intervenção pedagógica focalizadas na seleção das atividades de aprendizagem 
(AtAp) a executar. 

Tabela 1. Dificuldades apontadas pelos alunos na fase de seleção de uma AtAp pelo grupo turma 
e na fase de seleção de uma AtAp por cada grupo (n = 19) 

As principais dificuldades dos alunos na 2ª fase prenderam-se com a análise e 
seleção das atividades a realizar. A falta de familiarização com tarefas de tomada de 
decisão foi apontada como uma das razões para a dificuldade em optar por uma atividade 
de aprendizagem que, dada a experiência agora adquirida, já não se fez notar na fase 
posterior. Na 3ª fase a dificuldade de conjugação dos interesses dos vários alunos foi o 
fator que se fez sentir com maior influência. A manipulação de equipamento e execução 
de técnicas laboratoriais é apontada pelos alunos como um motivo para a seleção de 
atividade de aprendizagem do tipo experimental e/ou laboratorial. Contudo, a elaboração 
de desenhos a partir da observação que poderá ser exigida neste tipo de atividades é 
apontada como uma razão para esse tipo de atividades não ser selecionado. 

A tabela 2 indica os passos/elementos da concretização da atividade de pesquisa e 
comunicação de informação em que os alunos sentiram dificuldades. 

Dificuldades

Alunos (f)

2ª Fase 
Seleção de uma 
AtAp pelo grupo 

turma

3ª Fase 
Seleção de uma 
AtAp por cada 

grupo

Optar por uma AtAp 7

Interpretar/distinguir as opções de AtAp 8 3

Conjugar os interesses dos alunos 7
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Tabela 2. Dificuldades que os alunos manifestaram sentir na fase de planificação da atividade de 
pesquisa e comunicação de informação por cada grupo (n = 19) 

Os alunos apontam ter sentido mais dificuldades na definição das tarefas 
necessárias para a concretização da pesquisa de informação do que para a comunicação 
de informação. A dificuldade na definição de objetivos de aprendizagem decorre da 
dificuldade em traduzirem por palavras e em distinguirem os diferentes objetivos 
permitidos por cada atividade. A dificuldade na definição do tempo para cada uma das 
atividades/tarefas estipuladas pelos alunos é por eles justificada com a dificuldade em 
gerir o período de tempo disponibilizado e a falta de perceção do tempo de execução que 
cada tarefa exige. 

DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
É possível afirmar a viabilidade da intervenção dos alunos na planificação da 

aprendizagem. A capacidade de definição de objetivos de aprendizagem e de estabelecer 
a relação entre estes e as tarefas de aprendizagem são dois requisitos essenciais para a 
consecução da planificação da aprendizagem. 

Um ambiente de aprendizagem rico em interações sociais, permitindo a avaliação 
de diferentes possibilidades e a tomada de decisão, mostra-se uma via possível para o 
desenvolvimento da educação cidadã desejada. No entanto, é uma abordagem que exige 
quebrar o isolamento das disciplinas e garantir a continuidade nos vários anos de 
escolaridade. 

Apontam-se, ainda, alguns desafios principais que se colocam à operacionalização 
de práticas orientadas para a intervenção dos alunos na planificação da aprendizagem: a) 
a conceção de guiões orientadores da ação dos alunos na escolha das atividades de 
aprendizagem; b) o envolvimento dos alunos na compreensão da estratégia de 
planificação da aprendizagem e c) a consciencialização dos alunos para a importância da 
reflexão sobre a aprendizagem. 

Dificuldades na Alunos (f)

Definição das tarefas de
pesquisa de informação 12

comunicação de informação 7

Definição do(s)

objetivos de aprendizagem 10

tempo de execução 7

material necessário 1

papel a atribuir a cada aluno 1
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Nota: 
Queremos, deste modo singelo, associarmo-nos à homenagem à Professora Maria Eduarda Santos 
promovida pela Comissão Organizadora do XVI ENEC. Enfatizamos aqui a repercussão das vozes da 
Professora Eduarda no nosso enriquecimento pessoal e profissional, desde o olhar sobre o 
movimento das conceções alternativas até agora com a ótica da educação cidadã. 
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MODELOS CONCRETOS POTENCIALMENTE FACILITADORES DE 
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Resumo 
O objetivo desse estudo foi analisar se os modelos concretos construídos pelos estudantes são 
materiais potencialmente significativos para a aprendizagem de conteúdos de biologia celular e se 
a utilização de modelos se constitui em uma alternativa viável para promover a aprendizagem 
sobre a célula, costumeiramente ensinada por meio de fotos, desenhos ou animações virtuais nas 
escolas do ensino básico brasileiras. Essa pesquisa qualitativa, baseada na Teoria da 
Aprendizagem Significativa de Ausubel, foi realizada em 2012, com 35 estudantes dos cursos 
técnicos em Agricultura e Informática do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, câmpus Ponta 
Porã, Brasil. Inicialmente, foi aplicado um questionário semiestruturado e um teste diagnóstico e 
após uma intervenção, em que se utilizou a modelagem didática para o estudo da biologia celular, 
aplicou-se um pós-teste e foi solicitado um mapa conceitual sobre o conteúdo abordado. As 
análises dos pós-testes e dos mapas sugerem que os modelos didáticos construídos pelos 
estudantes, como parte da proposta metodológica utilizada, apresentaram elementos essenciais 
que os caracterizam como materiais potencialmente significativos. 

Palavras–Chave: Modelagem didática, biologia celular. 

Abstract 
The purpose of this study was to analyze if concrete models constructed by students are 
potentially significant for the learning process of cell biology contents and if the use of models 
constitutes an alternative to promote learning about the cell, customarily taught through pictures, 
drawings or virtual animations in the schools of basic education in Brazil. This qualitative study, 
based on Ausubel’s Theory of Meaningful Learning, was carried out in 2012 involving 35 students 
from technical course on Agriculture and Informatics offered by the Federal Institute of Mato 
Grosso do Sul, Ponta Porã campus, Brazil. Initially, a semi-structured questionnaire and a 
diagnostic test applied and after an intervention, which used a didactic model for cell biology study, 
a post-test was applied and a concept map on the content was requested. The analysis of the 
questionnaires and pre-test highlighted the necessity of using the previous organizers strategy in 
order to provide the necessary subsumers for the intended study. The post-tests and the analysis 
of the maps suggest that the didactic models built by students as part of the proposed 
methodology, showed essential elements of the materials which qualify them as potentially 
meaningful.  

Keywords: Teaching modeling, cell biology. 

INTRODUÇÃO 
O envolvimento de discentes em trabalhos com modelagem didática vem sendo 

apresentado por vários autores como um método significativo de aprendizagem, pois 
possibilita simbioses com temáticas até então rebuscadas e abstratas.  
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De acordo com Della Justina et al. (2003), um modelo didático corresponde a um 
sistema figurativo que reproduz a realidade de forma esquematizada e concreta, 
favorecendo melhor compreensão ao estudante. Representa uma estrutura ou uma 
imagem que permite materializar uma ideia ou um conceito, tornando-os assimiláveis.  

Uma problemática importante apontada nos estudos sobre modelização é a 
natureza de seus objetivos. Nas pesquisas atuais, não há ainda um consenso  se a 
mesma deve ser compreendida como um método ou um objeto para o ensino. Além disso, 
faltam discussões acerca da dimensão operacional da modelização, ou seja, reflexões e 
propostas  sobre os processos de condução desse tipo de atividades em sala de aula.  

Nesse trabalho, defendemos a ideia de se utilizar modelos concretos sobre células 
produzidos pelos estudantes a partir dos seus conhecimentos prévios, pois, além de 
desenvolverem a   capacidade  de representar  os  conteúdos da biologia celular que não 
são acessíveis de forma concreta,  a construção incentiva a participação ativa do 
estudante, com momentos de reflexão e tomada de decisão, favorecendo o entendimento 
anatômico e morfológico da célula.  

O estudo sobre a biologia celular costuma ser de difícil compreensão aos 
estudantes do ensino médio brasileiro devido a complexidade dos processos envolvidos 
e, em geral, são ensinados de forma a privilegiar a aprendizagem mecânica, fazendo uso 
de formas e imagens contidas nos livros didáticos ou em meios digitais.  

Em contraposição a essa forma de ensino, realizamos uma pesquisa com o 
objetivo de analisar a utilização de modelagem didática, por meio da confecção de 
modelos concretos pelos estudantes, como uma estatégia fundamentada na TAS - Teoria 
da Aprendizagem Significativa (Ausubel et al, 1980), e verificar  se os modelos 
construídos  são materiais potencialmente significativos para a aprendizagem de 
conceitos de biologia celular. 

METODOLOGIA 

Trata-se de  uma pesquisa qualitativa, baseada na TAS, realizada em 2012, com 
35 estudantes dos cursos técnicos em Agricultura e Informática do Instituto Federal de 
Mato Grosso do Sul, câmpus Ponta Porã, Brasil.   

A investigação foi realizada durante o desenvolvimento de uma sequência didática 
composta por 18 aulas, constituída, inicialmente, das seguintes etapas: identificação de 
conhecimentos prévios/subsunçores dos estudantes sobre aspectos da biologia celular, 
por meio de questionário diagnóstico, promoção da diferenciação progressiva e a 
reconciliação integradora baseada nas interfaces entre os subsunçores e a nova 
informação de maneira não arbitrária (uso de mapas conceituais, construção e 
apresentações dos modelos) e a verificação de possíveis evidências de  ocorrências da 
aprendizagem significativa. 

Para verificar as potencialidades dessa estratégia, os estudantes, em grupo, 
desenvolveram modelagens com representações de células e modelos virais, 
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determinados pelo docente, a partir  das informações que eles buscaram de forma 
independente. Eles também tiveram a liberdade de escolha dos materiais que iriam 
utilizar. Soluções criativas e especialmente aquelas que exigem menos recursos e 
materiais de baixo custo foram estimuladas. A etapa de construção foi realizada fora da 
sala de aula. Em data estipulada pelo professor-pesquisador, os grupos apresentaram 
seus modelos desenvolvidos (em forma de seminário nos horários de aula) onde ocorreu 
a discussão e a negociação de significados  entre os participantes.  

Antes da construção dos modelos e das apresentações em sala de aula, os 
estudantes foram orientados sobre a importância do processo, as características da 
utilização de modelos concretos, bem como os procedimentos para a construção dos 
mesmos.  

Por fim, foi aplicado o pós-teste, com questões similares ao pré-teste, e os 
estudantes também construíram mapas conceituais relacionados ao conteúdo proposto, 
após as intervenções em sala de aula sobre os modelos didáticos.   

PRINCIPAIS RESULTADOS 
As respostas observadas no questionário diagnóstico permitiram-nos classificar os 

conceitos subsunçores em adequados, parcialmente adequados ou ausentes. Os 
resultados evidenciaram a inexistência de conceitos subsunçores relevantes na maioria 
das respostas, informação fundamental para a construção das estratégias instrucionais e 
também para o processo de aprendizagem.  

Os estudantes demonstraram conhecimentos acerca das relações, por exemplo, 
entre membrana plasmática e citoplasma, diferenciações entre unicelulares e 
pluricelulares e sobre algumas organelas. No primeiro caso, podemos observar 
subsunçores relevantes em algumas respostas contidas no questionário, tais como: 

- “A membrana plasmática encobre e protege o citoplasma, além de filtrar as 
substâncias que entram na célula”; 

- “Através da permeabilidade seletiva da membrana plasmática existe a seleção 
dos elementos que adentram na célula para atuar no citoplasma”; 

- “A membrana plasmática representa o caminho de entrada de substâncias que 
entram na célula e também a saída, depois que ocorre as liberações (excreções) do que 
foi usado pela célula. Nesse processo, várias organelas estão envolvidas”. 

No tocante aos modelos elaborados pelos estudantes, as  orientações foram 
sugeridas  para a contrução de modelos que privilegiasse  todos os detalhes da 
morfologia celular. Nesse sentido, os estudantes conseguiram   evidenciar  nos seus 
modelos  as características e peculiaridades que cada estrutura apresenta, relacionando-
as aos diversos aspectos do modo de funcionamento celular, contribuindo para facilitar a 
assimilação do conteúdo abordado. Eles mostraram muita disposição para a construção 
desses modelos. A Figura 1 apresenta alguns desses modelos construídos.   
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Figura 1. Modelos concretos sobre célula construídos por estudantes.  

!  

Os resultados obtidos, observados na apresentação dos modelos pelos estudantes 
e no desempenho das avaliações sistemáticas, evidenciaram a contribuição significativa 
dos modelos concretos como materiais potencialmente significativos, como parte da 
sequência usada como estratégia para a aprendizagem significativa. Outra evidência de 
ocorrência da aprendizagem significativa pôde ser verificada nas relações estabelecidas 
pelos alunos entre os dados iniciais e os níveis de apresentação dos conceitos nos mapas 
conceituais utilizados como avaliação qualitativa.   

BREVE DISCUSSÃO 
Uma das limitações apontada na literatura sobre os modelos didáticos é a 

dificuldade  dos estudantes em entender que os modelos são simplificações do objeto real 
ou fases de um processo dinâmico. Nossa proposta de criação de modelos pelos próprios 
estudantes apresentou-se como ferramenta eficaz ao aprendizado de conceitos em 
biologia celular, bem como propiciaram reflexões sobre as diversas formas de 
desenvolvimento e representações das temáticas envolvidas, demonstradas, sobretudo, 
pela relevância de dois aspectos ímpares para a assimilação dos conteúdos: a busca pela 
observação e abordagem da pesquisa em ambiente externo ao espaço escolar e a própria 
abordagem prática no ensino de biologia que, em geral, são desenvolvidos com  uma  
certa eficácia  e objetividade  com o uso de laboratórios bem equipados, realidade ainda 
distante da maioria das escolas públicas brasileiras.  

Essa proposta apresenta uma alternativa para o ensino e aprendizagem de 
biologia, uma vez que proporciona diálogos entre o conhecimento abstrato e o 
conhecimento teórico  por meio da representação de modelos concretos construídos e 
apresentados pelos estudantes, demonstrando que o processo permite uma negociação 
de significados na área biológica. 
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Considerando a natureza do material utilizado, que viabilizou a construção de 
modelos concretos pelos estudantes, a predisposição dos mesmos manifestada pelo 
envolvimento com o conteúdo a ser aprendido, bem como a intencionalidade do professor 
em organizar o conteúdo de acordo com os princípios da diferenciação progressiva e da 
reconciliação integrativa a partir dos conhecimentos prévios dos estudantes, 
evidenciamos que o material organizado apresenta os elementos essenciais para a 
ocorrência da aprendizagem significatica  caracterizando-o como potencialmente 
significativo.  
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COMPREENSÃO DA REAÇÃO DE PRECIPITAÇÃO DO IODETO DE 
CHUMBO ENTRE OS NÍVEIS DE ANÁLISE MACRO E MICRO NO ENSINO 

DA QUÍMICA 
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Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Castelo Branco, e Centro de investigação 
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Mello Breyner 

Resumo 
O estudo apresentado teve como objetivos planificar e implementar e analisar uma proposta 
didática alternativa para a abordagem dos níveis macroscópico, simbólico e sub-microscópico, 
indispensáveis para a compreensão das reações químicas, salientando-se o facto de não se 
explorar, nos manuais e na prática, todo o potencial de uma reação química muito usual. 
A proposta utiliza uma diferente abordagem da tradicional reação de precipitação do iodeto de 
chumbo, centrada em questões-problema: “Ocorreu uma reação química?” e “Será possível 
dissolver o precipitado?”.  
A metodologia foi qualitativa e centrou-se na investigação-ação colaborativa. Perante as questões-
problema, os alunos fizeram previsões, sugeriram e realizaram procedimentos experimentais de 
carácter investigativo para as testar e fundamentaram as respostas através da comunicação oral e 
da elaboração de esquemas pictóricos (livremente), estes últimos, para ilustrar o nível sub-
microscópico. Analisaram-se conjuntamente os esquemas e os dados da observação direta. 
Os resultados evidenciam que os alunos: identificam a ocorrência da reação química 
sensorialmente (visualização do aparecimento de uma substância colorida após a junção de duas 
soluções incolores - nível macroscópico), representam a reação química utilizando a simbologia 
química (nível simbólico) mas apresentam algumas dificuldades na interpretação sub-
microscópica.  

Palavras-Chave: Ensino de química; reações químicas; inovação didática; níveis macro, micro e 
simbólico; 

Abstract  
The presented study aimed to plan, implement and analyse an alternative educational proposal 
about macroscopic, symbolic and sub-microscopic levels, indispensable for the understanding of 
chemical reactions, highlighting the fact that both, textbooks and practice, do not explore the 
potential of a very usual chemical reaction. 
The didactic proposal used a different approach of the traditional reaction of precipitation of lead 
iodide, focused in problem-questions: "Did it occurred a chemical reaction?" and "will it be possible 
to dissolve the precipitate?". The methodology was qualitative and identified with collaborative 
Action-research approach. 
Facing the problem-questions students made predictions, suggested and made experimental 
procedures to test them in an inquiry based approach in order to test and fundament the answers 
through the elaboration of pictorial schemes (freely) to illustrate the sub-microscopic level. Data 
were analysed from students’ schemes and from direct observation. 
The results show that students: sensorially identify the occurrence of a chemical reaction (preview 
the appearance of a coloured substance after the merging of two colourless solutions - 
macroscopic level), represent the chemical reaction using chemical symbols (symbolic level) but 
have some difficulties in sub-microscopic interpretation.  
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Keywords: chemistry teaching; chemical reactions; didactic innovation; macro, micro and symbolic 
levels. 

INTRODUÇÃO  

A curiosidade sobre o mundo leva-nos a observar, analisar e tentar responder a 
tudo que nos rodeia. Os alunos gostam de realizar experiências mas têm dificuldade em 
explicar os fenómenos, limitando-se, muitas vezes, à análise macroscópica e sensorial 
dos resultados referentes às atividades realizadas. 

O laboratório pode propiciar excelentes oportunidades para que os alunos façam 
previsões e as testem, planeiem atividades experimentais e tirem conclusões. A ideia de 
uma atividade onde os alunos seguem uma “receita” e aplicam algumas técnicas para 
verificar se uma experiência funciona ilustrando uma teoria não se coaduna com os 
fundamentos do ensino atual (Lopes, 2004; Melo, 2011) e, em geral, é completamente 
ineficaz, dado o seu caráter fechado e restritivo (Caamaño, 2002). É essencial que, em 
atividades práticas, ocorram momentos de reflexão, desenvolvimento da criatividade e 
construção de ideias científicas, conjuntamente com o desenvolvimento de 
conhecimentos, capacidades e atitudes (Melo, 2011). 

No estudo da química, por excelência, é necessária uma exploração adequada que 
propicie a compreensão da relação entre os níveis de análise macroscópico, sub-
microscópico e simbólico pois é importante e indispensável enfatizar os aspetos relativos 
às propriedades e estrutura das substâncias e natureza das partículas que as constituem, 
bem como as relações entre esses aspetos e a representação simbólica (Chandrasegaran 
et al., 2007; Nieves et al., 2012). A conceptualização e a representação eficaz dos três 
níveis de análise deve ser encorajada a fim de ajudar os alunos na apropriação sucessiva 
da linguagem específica da química como um sistema interpretativo (Pedrosa, 2001).  

Procurando uma resposta para a questão de como melhorar, no 8º ano de 
escolaridade, a compreensão da relação entre os níveis macro, micro e simbólico numa 
reação química, definimos como objetivo conceber, implementar e analisar uma 
abordagem didática diferente daquela que normalmente é desenvolvida, envolvendo uma 
reação muito comum mas com uma exploração didática muito restrita. 

DESENVOLVIMENTO E METODOLOGIA 
O conjunto de atividades de laboratório apresentado surge no âmbito do estudo 

das reações químicas, unidade didática do currículo de química do 8º ano, 3º ciclo do 
Ensino básico.  

Com as atividades propostas pretende-se criar condições para a exploração dos 
níveis de análise já identificados, ajustando essa análise ao referido nível de ensino. 
Juntamente com as duas atividades, queremos promover a análise macroscópica e 
sensorial, identificando-se a ocorrência de uma reação química, a análise sub-
microscópica através da interpretação dos resultados à luz da teoria cinética-corpuscular 
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e elaboração de esquemas pictóricos (livres) pelos alunos e a análise simbólica através 
da escrita da equação química utilizando simbologia convencional. Pretende-se que os 
alunos sejam capazes de: conceber um procedimento experimental que traduza as suas 
previsões, dar respostas às questões-problema sustentando-se em representações 
esquemáticas do nível sub-microscópico e manipular corretamente o material de 
laboratório, respeitando as normas de segurança. 

Tabela 1. Atividades laboratoriais 

As duas questões-problema que norteiam as atividades laboratoriais propostas 
(tabela 1) permitem conduzir os alunos na procura de respostas a desafios semi-
orientados apropriados à sua faixa etária, trabalhando com os reagentes e os produtos 
em soluções aquosas. 

O conjunto de atividades experimentais foram implementadas em duas aulas de 
uma turma de 8.º ano, em regime de desdobramento, em três grupos de 3 ou 4 elementos 
cada um. 

Os alunos já tinham tido algum contacto com alguns exemplos de reações 
químicas, bem como adquiridas noções sobre a natureza corpuscular da matéria e escrita 
de equações químicas, utilizando a simbologia adequada.  

Na primeira atividade procedeu-se à tradicional realização experimental da reação 
química de precipitação do iodeto de chumbo a partir da junção das soluções de nitrato de 
chumbo e de iodeto de potássio. Fornecemos o protocolo da atividade experimental com 
o intuito de familiarizar os alunos com a terminologia adequada, indicando o material de 
laboratório utilizado, os reagentes e o procedimento experimental. Os alunos realizaram a 
atividade e responderam a algumas questões enquanto a mistura preparada repousava. 

Na segunda solicitamos que os alunos observassem a mistura obtida na atividade 
1 e que elaborassem e executassem um possível procedimento para dissolver o 
precipitado amarelo de iodeto de chumbo que se tinha formado. 

Cada grupo conduziu as atividades de acordo com as suas opções. As respostas 
dadas às questões-problema foram acompanhadas por esquemas livres explicativos da 
reação química ao nível sub-microscópico. 

A metodologia do estudo foi de índole qualitativa e centrou-se na investigação-ação 
colaborativa, seguindo as fases de planificação-ação-observação-reflexão partilhadas. Os 

Atividade Questões-problema Duração 
(min) Local

1. Vamos experimentar… O c o r r e u u m a r e a ç ã o 
química? 45

Laboratório 
da escola2.Dissolve ou não dissolve?  Será possível dissolver o 

precipitado? 45
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procedimentos de recolha de dados consistiram na observação direta e na análise dos 
esquemas representativos dos processos do nível sub-microscópico que os alunos 
produziram. 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 
O conjunto de atividades laboratoriais propostas constituiu uma ferramenta 

importante para analisar a estruturação dos conhecimentos dos alunos acerca da química 
nos diversos níveis: macroscópico, sub-microscópico e simbólico.  

Todos os alunos conseguiram identificar a ocorrência de uma reação química 
através da perceção sensorial da mudança de cor da mistura (amarelo) após a adição de 
duas soluções incolores. Os alunos distinguiram a reação em estudo de outras reações 
estudadas anteriormente, como as de combustão ou de ácido-base, pelo facto de se 
formar um precipitado. Foram capazes de analisar situações novas e sugerir 
procedimentos experimentais para respostas que eles próprios deram às questões-
problema formuladas.  

A escrita da equação que traduz a reação química que ocorreu também esteve ao 
alcance dos alunos embora algumas evidências conduzissem a pensar que essa escrita 
se baseou em regras empíricas acerca da escrita das equações que representam as 
reações de precipitação e não propriamente decorrente da interpretação sub-
microscópica. Os alunos tinham a noção de que os intervenientes na reação química 
eram compostos iónicos e que nos produtos de reação os iões constituintes dos 
compostos iniciais iriam “trocar de pares” e formar novos compostos (na equação).  

Da análise dos esquemas, inferiu-se que a maioria não percebeu a “existência de 
iões” na composição dos reagentes e dos produtos bem como o conceito de solução 
iónica, e entendeu que se tratava apenas de uma reação química em que umas 
substâncias se transformam noutras de composição diferente. 

Este trabalho leva-nos a repensar a forma como é proporcionada a apreensão dos 
conceitos da química aos nossos alunos. Apesar de termos a noção que se devem 
apropriar da linguagem, simbologia e interpretação das reações químicas, temos algumas 
dúvidas acerca de qual será a melhor altura para introduzir a análise sub-microscópica da 
química, uma vez que é necessária uma grande capacidade de abstração para que os 
alunos a consigam percecionar de uma forma efetiva. 

A reflexão incentivou uma nova proposta didática a investigar na próxima 
abordagem da unidade didática “reações químicas”, estando a dar seguimento a este 
estudo. 
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ALUNOS: UM ESTUDO COM ALUNOS DO 8.º ANO 
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1Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação— Instituto de Educação 

da Universidade de Lisboa, 2Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. 

Resumo 
As explicações científicas (EC) são uma atividade inerente à prática da ciência e, desta forma, 
fundamental à educação em ciência. Atualmente, assiste-se a um apelo para o envolvimento dos 
alunos na construção das próprias EC, reconhecendo-se que tal atividade pode facilitar a 
aquisição de conhecimento concetual e promover a compreensão acerca das práticas da ciência. 
No entanto, é também conhecido que quando envolvidos na construção de EC os alunos 
enfrentam dificuldades. Nesta comunicação pretende-se conhecer a qualidade das EC 
construídas pelos alunos, no momento antecedente à aplicação de uma sequência didática, 
assente em tarefas de cariz investigativo, e na qual os alunos são explicitamente levados a 
construir EC para fenómenos acerca das reações químicas. Participaram neste estudo 254 alunos 
de 12 turmas do 8.º ano do 3.º ciclo do ensino básico, com uma média de idades de 13 anos. Os 
dados foram recolhidos através de documentos escritos. A qualidade das EC construídas pelos 
alunos foi analisada, tendo em conta as seguintes dimensões: a) qualidade da componente 
científica; b) tipo de linguagem utilizada; c) papel das evidências; d) coerência causal; e e) 
profundidade da explicação construída. Os resultados mostram que, na maioria das explicações 
construídas pelos alunos, não é apresentada uma coerência causal consistente, apoiada em 
evidências, onde é estabelecida uma cadeia completa de relações e traçado o porquê do 
fenómeno em causa, ao nível do não observável. 

Palavras–Chave: explicações científicas dos alunos; educação em ciência, evidências. 

Abstract 
Being the scientific explanations an intrinsic activity of the scientific practices, they are also 
required in science education. In fact, the need for students being involved in the construction of 
scientific explanations plays a central role in current science education reforms. This activity has 
been seen as a way to facilitate the understanding and the use of scientific knowledge and also 
promote the understanding of the scientific practices. Yet the construction of scientific explanations 
often proves difficult for students. The goal of this communication is to understand the quality of 
students explanations in the moment that precede the implementation of a learning sequence 
based on inquiry activities, and where students are explicitly prompted to construct scientific 
explanations about chemical reactions phenomena. For that purpose, it was design and implement 
a questionnaire. Participants in this study were 254 students, with a mean age of 13 year old, from 
three 8th grade classes of physics and chemistry. The data were collected through written 
documents produced by the participants. The quality of students explanations was analysed 
considering the following five dimensions of the quality of students explanations, namely a) the 
quality of scientific component; b) the type of language used; c) the role of evidence; d) the causal 
coherence of explanation; and e) the depth of explanation. The results show that most of the 
students do not construct a consistent causal scientific explanations, referred evidencies but do not 
use them to explain, and describe how but not why the phenomenon occur.   

Keywords: Students Scientific explanations; science education; evidencies.  
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INTRODUÇÃO 
O potencial de envolver os alunos na construção das próprias EC é preconizado 

em vários relatórios e documentos curriculares Europeus e Norte Americanos (NRC, 
2012; OCDE 2013). Tal prática promove o desenvolvimento de coerência conceptual, 
raciocínio, capacidade de comunicação e compreensão das práticas epistémicas da 
ciência (Braaten & Winschitl, 2011). Não obstante as reconhecidas potencialidades da 
construção de EC, a investigação educacional evidencia que os alunos, quando 
envolvidos nesta prática, enfrentam dificuldades, nomeadamente em construir EC 
completas, coerentes e consistentes, com base em evidências satisfatórias (Faria, Freire, 
Baptista, & Galvão, 2014; Ruiz-Primo, Li, Tsai & Schneider, 2010); em utilizar 
apropriadamente as evidências (Ruiz-Primo et al., 2010); em integrar diferentes domínios 
científicos (Faria et al., 2014; Stefani & Tsaparlis, 2009); e em estabelecer relações 
causais para além da causalidade simples e linear (Berland & Reiser, 2008). 
Particularmente, na química, as dificuldades dos alunos prendem-se com a própria 
natureza dos fenómenos, nomeadamente em considerar entidades e processos invisíveis 
(e.g. natureza corpuscular da matéria) e em relacioná-los com as experiências ao nível do 
mundo observável (Stefani & Tsaparlis, 2009). Conhecendo-se a carência de estudos 
neste campo (Yeo & Gilbert, 2014), importa compreender o processo de construção de EC 
e que estruturas de apoio o podem facilitar. O presente estudo faz parte de uma 
investigação mais ampla que tem como objetivos, entre outros: conhecer como evoluem, 
que dificuldades enfrentam e que estruturas de apoio utilizam os alunos na construção de 
EC. Especificamente, nesta comunicação pretende-se conhecer a qualidade das EC 
construídas pelos alunos. 

METODOLOGIA 
A metodologia de investigação adotada tem as suas raízes na investigação 

qualitativa, com orientação interpretativa (Erickson, 1986).  
Na investigação que encerra este estudo foi aplicada uma sequência didática, 

assente em tarefas de investigação, onde os alunos explicitamente foram levados a 
construir EC de fenómenos acerca das reações químicas. Previamente, foi aplicado um 
questionário com quatro questões diretas, de resposta não estruturada, acerca da 
natureza corpuscular da matéria, sendo pedida a construção de EC para fenómenos 
apresentados por escrito ou através de visualizações. Participam no estudo 254 alunos, 
de 12 turmas do 8.º ano, do 3.º ciclo do ensino básico, cuja média de idades é 13 anos. 

Nesta comunicação apresentam-se os resultados de uma das questões do 
questionário. O fenómeno objeto de explicação é: a variação do volume com a 
temperatura numa amostra de gás, sendo apresentado através de uma visualização. São 
utilizadas cinco dimensões de análise: a) qualidade da componente científica da 
explicação construída; b) tipo de linguagem utilizada na explicação construída; c) papel 
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das evidências na explicação; d) coerência causal com fenómeno (Kang et al., 2014); e e) 
profundidade da explicação (Braaten & Windschilt, 2011). 

RESULTADOS 
Das 254 questões analisadas, 31% dos participantes não responde e 7% responde 

de forma não válida (i.e. apresenta uma resposta totalmente inconsistente com o 
fenómeno). Desta forma, os resultados aqui apresentados são relativos a 62% da amostra 
inicial (n=174). 

Relativamente à dimensão qualidade da componente científica, a maioria dos 
alunos (92%) não identifica ou reconhece todas as componentes científicas teóricas/não 
observáveis relevantes para o fenómeno. 

Quanto ao tipo de linguagem utilizada, os resultados revelam que a maioria dos 
alunos (66%) utiliza linguagem de senso comum, 36% dos alunos linguagem mista e 2% 
linguagem científica.  

No que concerne ao papel das evidências, 50% das EC refere evidências, mas 
apenas 2% dos alunos as utilizam para explicar o porquê do fenómeno. 

A maioria das EC (67%) apresenta coerência causal com o fenómeno apenas 
parcialmente, ou seja, são consideradas relações de causalidade simples, como o 
seguinte exemplo ilustra: “porque os corpúsculos estavam a bater mais contra as paredes, 
porque o tubo (I) foi aquecido” (ACA20). Neste exemplo, é estabelecida uma relação de 
causalidade simples (i.e. relaciona o aumento da temperatura do gás com o maior número 
de choques contra a superfície do recipiente em que está contido) o que, por si só, não 
representa toda a cadeia de relações relevantes para a explicação do fenómeno.   

Na dimensão profundidade da explicação construída, 61% das explicações 
analisadas consistem numa descrição de como o fenómeno em causa ocorre, conforme o 
seguinte exemplo ilustra: “Deslocou-se, pois o tubo ao aquecer fez com que os 
corpúsculos ficassem mais agitados, assim, aumentando a pressão sobre o 
líquido” (ACD02). Neste excerto são abordadas tangencialmente as componentes não 
observáveis relevantes, no entanto, não é traçada uma “história” causal completa ao nível 
da componente não observável.  

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
A maioria dos alunos consegue construir uma EC de como o fenómeno em estudo 

ocorre, identificar parte das evidências e componentes teóricas/não observáveis que lhe 
são relevantes e estabelecer relações de causalidade simples. Contudo, uma explicação 
com coerência causal consistente, apoiada em evidências, onde é estabelecida uma 
cadeia completa de relações e traçado o porquê do fenómeno, ao nível não observável, 
não acontece na maioria das EC. Estas evidências são consistentes com a literatura que 
aponta como dificuldades na construção de EC: o uso satisfatório de evidências (Ruiz-
Primo et al., 2010); o estabelecimento de relações causais para além da causalidade 

�473



simples (Berland & Reiser, 2008; Faria et al., 2014; Stefani & Tsaparlis, 2009); e, 
particularmente na química, a consideração das componentes não observáveis (e.g. 
natureza corpuscular da matéria) e a sua ligação às evidências recolhidas no mundo 
observável (Yeo & Gilbert, 2014; Taber, 2013). Os resultados sublinham a importância de 
conhecer o processo em que os alunos são envolvidos quando constroem EC e de 
compreender que estruturas podem apoiar. Sendo o tema da investigação onde se insere 
este estudo as reações químicas, fica realçada a importância de apoiar os alunos na 
identificação e compreensão da componente não observável e sua ligação ao mundo 
observável. 
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CIENTÍFICA: ESTRATÉGIAS PARA A CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS 

AMBIENTAIS NO ENSINO MÉDIO 
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Paula Dorti Peixe; Leila Jéssica da Silva 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Resumo 

A leitura e a escrita formam um elo indissociável do processo de ensino e aprendizagem. Os 
textos não estritamente escolares podem permitir o estabelecimento de relações entre a ciência 
escolar e o mundo real. Dentro dessa perspectiva pretendeu-se compreender se a leitura e escrita 
contribuem para o processo de ensinar ciências. Para isso, foi analisada a influência de textos de 
divulgação científica no hábito da leitura e escrita dos alunos de uma Escola na cidade do Natal – 
RN, Brasil, em duas turmas do 3º ano do nível médio. Em uma das turmas o conteúdo foi 
abordado por meio de textos de divulgação científica, enquanto na outra não houve esse recurso, 
tendo as aulas sido dadas de maneira convencional. Os alunos tiveram que desenvolver uma 
produção escrita cujos resultados apontaram que na turma teste houve uma maior aquisição de 
conceitos. Em suas produções escritas, 60% dos alunos dessa turma explicou de maneira 
adequada o impacto que a extinção de espécies traz ao ambiente. Na turma em que não se 
utilizaram os textos de divulgação científica 40% dos alunos explicitou essa abordagem. Conclui-
se que o uso dos textos influenciou positivamente o ensino do tema. 

Palavras-chaves: Ensino de Biologia; Texto de divulgação científica; Leitura e Escrita. 

Abstract 
The not strictly textbooks may permit the establishment of relations between school science and 
the real world. Within this perspective we aim to understand the reading and writing contribute to 
the process of teaching science. For this, we analyzed the influence of scientific texts in the habit 
of reading and writing to students at a school in the city of Natal - RN, Brazil, in two classes of the 
3rd year of high school. In one of the classes content was approached through scientific texts, 
while in the other there was not this feature, having been given lessons in a conventional manner. 
Students had to develop a written production whose results showed that in the test group we found 
a greater acquisition of concepts. In his written production, 60% of this group explained adequately 
the impact of species extinctions brings to the environment. In the class in which they used not 
scientific texts 40% explained this approach. We conclude that the use of texts positively 
influenced the studiec theme. 

Keywords: Biology teaching; Popular Science text; Reading and Writing. 

INTRODUÇÃO 
O ensino de ciências passa por modificações de estratégias de ensino na 

perspectiva de permitir ações pedagógicas mais construtivistas e introdução de inovações 
pedagógicas tem sido uma prática recorrente para promover reformulações para o 
aperfeiçoamento do ensino (Garcia, 2003).  

Nessa perspectiva, destacam-se a leitura e a escrita como estratégias de ensino 
em aulas de ciências. A leitura e a escrita no ambiente escolar estão vinculadas a 

�475



atividades de comunicação, difusão de resultados e estabelecimento de normas, que só 
ocorrerão caso o professor responsável tenha consciência da dimensão social que 
envolve a sua profissão (Marangoni, 2008). 

A prática da leitura e escrita é indissociável do processo de ensino e aprendizagem 
e os textos não estritamente escolares podem possibilitar o estabelecimento de relações 
entre a ciência escolar e o mundo real (Oliveras e Bargaló, 2012). A leitura de textos 
compete, no contexto globalizado, com atividades menos custosas intelectualmente, 
como a internet e outros recursos audiovisuais, as chamadas “novas 
tecnologias” (Sanmarti, 2010).  

A principal questão motivadora deste projeto foi: como o docente pode incitar seus 
alunos ao prazer pela leitura, além de favorecer a aprendizagem em um contexto de 
ensino de conteúdos científicos? Também se quis avaliar como o hábito da leitura, em 
aulas de biologia, reflete-se na produção da escrita. Pretendeu-se, assim, compreender 
como a influência de textos de divulgação científica pode auxiliar as produções escritas 
dos alunos sobre conteúdos conceituais no ensino de biologia, no contexto de aulas de 
ensino básico, em uma Escola Estadual do nordeste brasileiro.  

METODOLOGIA 
Foi desenvolvida uma unidade didática cujo tema era “Entendendo a ecologia”, 

com enfoque nos conceitos ecológicos. As ações educativas foram aplicadas em uma 
Escola Estadual na cidade do Natal – RN, em duas turmas de nível médio do ensino 
básico.   

Em uma turma denominada de A o conteúdo foi abordado por meio de textos de 
divulgação científica, enquanto na turma denominada de B o mesmo conteúdo foi 
abordado de maneira tradicional (aulas expositivas), de modo a não interferir no 
desenvolvimento das atividades da turma para aquele bimestre e para garantir uma 
comparação entre as turmas, posteriormente.   

No primeiro momento, na turma A, foi feita uma exposição a fim de caracterizar o 
gênero texto de divulgação científica. Em seguida, foi realizada uma análise pré-análise 
de um texto retirado da revista Ciência Hoje: “Na iminência de uma nova 
extinção?” (Ciencia Hoje,publicado em 24/07/2014) 

As expectativas da pesquisa é de que o ato de ler implica em que o leitor deve 
abstrair, em termos cognitivos, os procedimentos de compreender o tema do texto; saber 
qual a intenção e a ideia do autor; testar as hipóteses do autor, observar a argumentação, 
e por fim, chegar a uma conclusão (Sanmarti, 2010). As orientaçoes de leitura para o texto 
de divulgação científica incluíam as etapas de leitura: Que questões ecológicas são 
apresentadas no texto pelo autor? Qual é a ideia principal? Quem escreveu esse texto? O 
que motivou a escritura do texto? O que o autor espera que aconteça diante do problema 
mencionado? É possível realizar um experimento para comprovar a hipótese presente no 
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texto? O texto apresenta argumentos ou provas científicas que justifiquem a hipótese? 
Escreva um texto argumentativo, justificando a hipótese trazida pelo texto.  

As etapas da Unidade didática desenvolvida na turma constaram de uma 
sequência de ações didáticas como seguem: 1ª etapa: Exposição de caracterização do 
gênero textual: Texto de divulgação científica; 2ª etapa: Levantamento de 
questionamentos problemas para incitá-los à leitura do texto; 3ª etapa: Leitura do texto: 
“Na iminência de uma nova extinção”; 4ª etapa: Debate orientado pelo questionamento 
problema; 5ª etapa: Produção textual dos alunos.  

Na turma B também foi realizada uma discussão sobre a mesma temática, fazendo 
com que os alunos também se interessassem pela questão da extinção e consequente 
conservação das espécies. Esse grupo teve acesso às mesmas informações referentes 
ao tema estudado pela turma A, mas na forma de aulas expositivas, não lhe sendo 
proposto nenhum recurso textual. A sequencia de açoes didáticas realizadas junto à turma 
B (sem uso de texto) foram: Introdução inicial ao conteúdo (exposição); Levantamento de 
questionamentos e problemas referentes à extinção e conservação de espécies; Aula 
expositiva: conceitos básicos de Ecologia; Debate orientado pelo problema Produção 
textual dos alunos. 

Para a finalização da unidade didática, em ambas as turmas A e B, os alunos foram 
solicitados a desenvolver uma produção escrita, a partir do seguinte problema/
questionamento: “O sertão é representado pela Caatinga, a região mais seca do nordeste. 
Lá se encontram cactos, mandacarus, xique-xiques e facheiros, além da maniçoba que 
produz o látex, do marmeleiro e do umbuzeiro. Por manter-se verde apesar da estiagem e 
conservar reservas de água nas suas raízes, Euclides da Cunha definiu o umbuzeiro, em 
seu livro “Os Sertões”, como árvore sagrada da Caatinga”. Que consequências, a 
extinção de toda essa vegetação da Caatinga teria para esse importante Bioma? 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os dados revelaram que, na turma A, o número de informações apresentadas, a 

respeito de quais consequências a extinção de certas espécies vegetais no bioma 
Caatinga poderia acarretar, é muito maior do que na turma B. Os dados demonstram que 
os estudantes da turma teste abordaram, além dos temas normalmente esperados, outras 
questões importantes como consequências para a degradação dos biomas terrestres. 
Alguns termos foram apontados, exclusivamente, pelos alunos que tiveram acesso ao 
texto, indicando que eles desenvolveram uma melhor fundamentação e capacidade de 
argumentação para o tema em questão. Alterações na cadeia alimentar, diminuição de 
árvores para a produção da fotossíntese, desmatamento e defaunação foram termos que 
apareceram apenas nas respostas da turma A, o que aponta uma maior preocupação 
para as questões ecológicas e uma maturidade leitora conquistada. Os alunos da turma A 
se mostraram mais motivados que os da turma B.  
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A produção escrita da turma A apresentou uma maior quantidade de conceitos 
ecológicos com mais propriedade do que a da turma B, mostrando que a apreensão do 
conhecimento a partir dos textos de divulgação científica foi mais eficiente para a 
aprendizagem. Observou-se que os alunos da turma B preocuparam-se com a diminuição 
de matéria prima da Caatinga, aliando-a à falta de material para produção de bens de 
consumo.  

NOTA FINAL 
Observou-se um grande interesse na leitura, especialmente por se partir de uma 

problematização antecipada do tema, o que despertou a curiosidade dos estudantes para 
encontrarem respostas que estariam contidas no texto. Assim, concluiu-se que a leitura do 
texto de divulgação científica contribuiu para a aprendizagem, o que se revelou numa 
produção textual elaborada, a qual pode se constituir em uma estratégia interessante para 
a educação em Biologia.  
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Resumo 
Num tempo em que se reclama a relevância educativa da iniciação às ciências, nas faixas etárias 
mais baixas, é necessário apontar estratégias que conduzam os agentes educativos a práticas 
consentâneas com as atuais orientações internacionais da investigação. Neste contexto, o estudo 
que se expõe tem como propósito apresentar dados sobre a formação continuada oferecida aos 
educadores de infância, do distrito de Bragança, e sobre a caracterização que estes fazem das 
suas práticas na Área de Conhecimento do Mundo (ME, 1987). 
No que respeita ao design da investigação trata-se de um estudo de natureza qualitativa, 
descritiva e interpretativa. Para a recolha de dados optamos pelo questionário, desenvolvido por 
Rodrigues (2011), e cujas respostas foram analisadas e interpretadas à luz dos objetivos 
definidos. Do total de educadores do distrito de Bragança, 213, obtivemos 194 respostas. 
Os resultados obtidos evidenciam que os educadores reconhecem as potencialidades da 
educação em ciências e o interesse das crianças pelos assuntos deste campo do saber. No 
entanto, as suas limitações científicas e didáticas impedem-nos de abordar esta área de forma 
mais fundamentada e com a frequência desejável, o que vem confirmar a importância que a 
formação continuada tem no seu desenvolvimento profissional. 
Em suma, podemos concluir que é fundamental conhecermos a formação dos educadores bem 
como os seus contextos e percursos profissionais para melhor compreendermos as suas 
necessidades e as suas expectativas, para, posteriormente, podermos dar resposta às 
necessidades encontradas e oferecer uma formação de qualidade com relevância para o seu 
desenvolvimento profissional, pessoal e social. 

Palavras–Chave: Formação continuada; Desenvolvimento profissional; Educação em ciências 

Abstract 
We live in a time where the educational relevance of the initiation in sciences in early ages is on 
high demand. This is why it is necessary to set out strategies which will lead professionals to 
practices in accordance with the current international research guidelines. As such, this study 
proposes to present data about continuous training given to kindergarten teachers in the Bragança 
region and also to provide information about their perception of the World Knowledge field (ME, 
1987). 
Regarding the research design this work falls into the category of qualitative, descriptive and 
interpretative research. For the data collection we used the questionnaire developed by Rodrigues 
(2011), whose answers were analysed and interpreted according to the proposed objectives. From 
the total number of 213 kindergarten teachers in Bragança 194 answered the questionnaire. 
The results show that those professionals recognise the potentialities of education in sciences as 
well as the children’s interests in this field. However they acknowledge that their scientific and 
didactic limitations in the field prevent them from approaching this area more frequently and with 
greater depth. This perception confirms the importance of continuous training in professional 
development. 

�479



Globally we can conclude that it is fundamental to know more about the kindergarten teacher’s 
training, as well as their professional backgrounds in order to understand their needs and offer a 
training which is more suitable with its professional, personal and social development. 

Keywords:  In service teachers’ training; Professional development; Science education  

INTRODUÇÃO  
A educação em ciências nos primeiros anos é fundamental para o desenvolvimento 

integral da criança constituindo-se como um instrumento de mais-valia para o exercício da 
cidadania. Neste sentido, os agentes educativos necessitam de “oportunidades para 
construírem conhecimentos, desenvolverem competências, valores e atitudes necessários 
a efetivas inovações, particularmente as consentâneas e coerentes com a promoção de 
literacia e cultura” (Pedrosa & Henriques, 2003, p. 278). Para se alcançar esta finalidade 
torna-se necessário (re)pensar a formação continuada dos educadores, de modo que 
abordem as ciências de uma forma integrada e integradora. 

Assim, a formação de educadores e professores em geral, e a formação em 
ciências, em particular, devem ser realizadas com intervenção dos sujeitos no seu 
processo formativo, pois “o modo como se ensinam as ciências tem a ver com o modo 
como se concebe a ciência que se ensina (…), torna-se pertinente aprofundar aspectos 
tendo em vista a formação epistemológica dos professores” (Cachapuz, Praia & Jorge, 
2002, p. 55). Em conformidade com esta ideia, Martins (2002), afirma que é necessário 
envolver os professores no aprofundamento de temas globais, de cariz multi e 
interdisciplinar com orientação Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS). Alertando que, para 
que os educadores utilizem esta perspetiva de ensino nas suas práticas, de forma 
sustentável, têm de ser apoiados nesse sentido (Rollnick, Dlamini & Bradley, 2015). 

Foi neste contexto que optámos por obter um conhecimento generalizado sobre a 
formação continuada dos educadores de infância do distrito de Bragança e por caraterizar 
as suas práticas no âmbito da Área de Conhecimento do Mundo, pois este aspecto é 
fundamental para compreender  as suas necessidades e as suas expectativas para, 
posteriormente, podermos dar resposta às situações identificadas.  

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo descritivo de natureza exploratória. utilizámos o questionário 

com o objectivo de conhecer a formação, ao nível do trabalho experimental de ciências, 
que foi oferecida nos cursos de formação inicial e continuada aos educadores de infância 
do distrito de Bragança. Pretendemos, ainda, obter informação sobre o que dizem ser as 
suas práticas no âmbito da Área de Conhecimento do Mundo, a forma e frequência com 
que a trabalham. 

Para elaboração do referido instrumento apoiamo-nos em diversa literatura, tendo 
a preocupação de obedecer a todos os passos que permitissem garantir a credibilidade 
do estudo e  diminuir os erros até chegarmos à sua versão final. Esta, inicia com um texto 
a informar os inquiridos sobre o tema central do estudo e objectivos, a finalidade e 
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utilização da informação recolhida e, ainda, a garantia do anonimato. Contém algumas 
notas sobre a forma como deviam responder às questões. O corpo do questionário 
encontra-se dividido em três secções. A primeira diz respeito à caracterização pessoal dos 
inquiridos; a segunda é relativa à sua formação e experiência profissional e, por último, 
uma secção com questões sobre as suas práticas (Rodrigues, 2011). Para o tratamento 
dos dados recorremos à análise estatística. Utilizamos o programa informático SPSS e 
fizemos a análise exploratória dos dados utilizando os testes estatísticos que 
consideramos mais adequados. No que respeita às questões cuja possibilidade de 
resposta se apresenta de acordo com escalas pré-estabelecidas, no sentido de facilitar a 
leitura das mesmas, calculamos o score que nos dá o valor dos vários itens para cada 
indivíduo. 

Apresentamos, de seguida, alguns dos resultados que nos parecem mais 
relevantes para este contexto. 

PRINCIPAIS RESULTADOS 
Começamos por referir que do total de 213 educadores obtivemos 194 respostas 

que correspondem a 91,5 % da amostra de respondentes. Este valor é variável em cada 
questão de acordo com o número de não respostas. 

No que diz respeito à formação continuada, numa escala de 8 itens, obtivemos um 
score mínimo de 1, um máximo de 3,75, um valor médio de 2,65 com um desvio padrão 
de 0,52. De notar que apenas 139 educadores responderam a todas as questões deste 
item. No global os educadores quantificam como “algum” o seu grau de satisfação no que 
diz respeito à formação continuada. 

Relativamente ao contexto das suas práticas educativas e no que concerne à 
existência de um espaço específico e de recursos apropriados para trabalhar a área das 
ciências, verificamos que 36,1% dos educadores indicaram que não existe espaço nem 
recursos apropriados para trabalhar a esta área e 30,9% referiram, que o mesmo, está 
integrado em outras áreas e 20,6% que existe temporariamente.  

Analogamente, numa escala de 8 itens sobre a realização de atividades 
experimentais obtivemos um score mínimo de 2 e um máximo de 4. A média é 3,37 e o 
desvio padrão 0,38. Logo o grau de satisfação dos educadores sobre a realização de 
atividades experimentais de ciências é médio. 

Depois questionámos os educadores sobre o grau de dificuldade que sentiam 
relativamente a alguns aspectos respeitantes à preparação e execução das atividades 
experimentais e verificamos que o seu grau de dificuldade global destacamos, pelo 
elevado número de respostas, as alíneas referentes à “organização das crianças” e 
“obtenção dos materiais necessários”. 

Quando solicitados para indicar medidas que pudessem contribuir para melhorar a 
sua prática, no âmbito da Área de Conhecimento do Mundo, nomeadamente a realização 
de atividades experimentais, referiram, essencialmente, a existência de mais recursos 
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materiais e mais formação na área. Referiram, ainda que muito menos vezes, a 
necessidade de ter um espaço pedagógico adequado ao desenvolvimento de atividades, 
e a sua necessidade pessoal de aprofundar e desenvolver conhecimentos de conteúdo 
disciplinar no âmbito das ciências. 

BREVE DISCUSSÃO  
Confirmamos que os educadores de infância do distrito de Bragança necessitam de 

mais formação na área das ciências, evidenciando a necessidade emergente de promover 
ações de formação continuada, neste domínio, dados que vem reforçar outras 
investigações já realizadas, por exemplo Pereira (2012). 

Os educadores envolvidos no estudo reconhecem que a formação que têm não é 
suficiente para lhes permitir pôr em prática atividades de ciências de cariz investigativo, 
como apontam as orientações para a educação pré-escolar e como se supõe que seja 
norteado qualquer sistema de ensino de um país desenvolvido. Assim, consideramos 
haver muito trabalho a fazer neste âmbito, sendo que este se reveste de um carácter 
urgente para que as crianças tenham acesso a toda a informação científica e tecnológica 
a que têm direito e se formem cidadãos informados e com capacidade de intervenção 
ativa na tomada de decisão nas mais diversas áreas. Estes aspectos vêm confirmar a 
importância que a formação continuada tem no desenvolvimento profissional dos 
educadores de infância.  
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DOCÊNCIA NA SOCIOEDUCAÇÃO: SENTIDOS E SIGNIFICADOS DE 
LICENCIANDOS EM CIÊNCIAS 

Cynthia Bisinoto 
Universidade de Brasília, Brasil. 

Resumo 
Neste trabalho propôs-se investigar os sentidos e significados dos estudantes de licenciatura em 
ciências de uma universidade pública brasileira sobre a socioeducação e a docência nas medidas 
socioeducativas. A socioeducação, no Brasil, tem compromisso com a emancipação e autonomia 
dos sujeitos a partir do entendimento de que é necessário haver estreitas relações entre a 
educação, as demandas sociais e os direitos humanos. A partir de entrevistas semi-estruturada 
realizadas com 15 licenciandos de ciências identificou-se que a maioria dos participantes não 
conhece as medidas socioeducativas e seus objetivos; apesar da maioria dizer que não se 
imagina como professor em uma escola de internação para adolescentes autores de atos 
infracionais, alguns licenciandos, acreditando que todas as pessoas têm direitos iguais à 
educação, independe dos atos cometidos, relatam que exerceriam a docência na socioeducação. 
Todos os participantes relatam que não tiveram, durante sua formação inicial, nehum contato com 
o tema da socioeducação. Os resultados apontam para a necessidade desafiadora de que a 
formação de professores oportunize estudos e aproximações a contextos de atuação docente 
ainda pouco explorados, possibilitando a construção de novos sentidos acerca da docência na 
socioeducação. 

Palavras–Chave: socioeducação, medidas socioeducativas, adolescência, formação docente.  

Abstract  
This work aimed to investigate the meanings of undergraduate students in science at a Brazilian 
public university about socio-education and teaching in socio-educational measures. The 
socioeducation in Brazil is committed to the emancipation and autonomy of individuals from the 
understanding that there must be close links between education, social demands and human 
rights. Were realized semi-structured interviews with 15 undergraduates of science. The majority of 
participants do not know the socio-educational measures and objectives; although most say that 
haven’t imagined as a teacher in a school for adolescents who have committed crimes, some 
undergraduates, believing that all people have equal rights to education, independent of the acts 
committed, report that would teach in socioeducation. All participants reported that they did not 
have any contact with the teaching in socioeducation during their initial training. The results point to 
the challenging for the initial training of teachers develops studies and approaches to teaching 
contexts unexplored. This way, new meanings can be constructed about teaching in 
socioeducation.  

Keywords: socioeducation, socio-educational measures, adolescence, teacher training. 

INTRODUÇÃO  
A educação é uma prática social de constituição das novas gerações que ocorre a 

partir da apropriação de um conjunto de tradições, ideias, normas e valores veiculados 
pela cultura. Ao se apropriar de tudo o que a espécie humana construiu, o homem se 
torna humano. Assim, o homem só se constitui humano a medida que se apropria da 
cultura historicamente produzida pela humanidade (Vygotsky, 2003).  
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Como prática social, a educação ocorre na família, na sociedade e em todas as 
instituições que buscam contribuir para o desenvolvimento humano e compreende um 
conjunto de processos e ações que influenciam o desenvolvimento humano (Vygotsky, 
2003). 

Sendo o processo de formação da pessoa eminentemente social, as formas de 
pensar, sentir e agir dos adolescentes formam-se na interação e na troca com o meio 
social. A educação se revela um processo fundamental com importantes desdobramentos 
para a socioeducação. 

Socioeducação, do que estamos falando? 
Qualquer tipo de educação é eminentemente social, parecendo haver, inicialmente, 

uma redundância no termo socioeducação. Entretanto, o conceito de socioeducação está 
indissociavelmente vinculado ao de exclusão (Ribeiro, 2006), devendo ser entendido a 
partir das relações entre educação, demandas sociais e direitos humanos.  

No Brasil, a socioeducação é uma política pública que oferece um conjunto de 
programas e serviços para pessoas em situação de vulnerabilidade social, incluindo 
adolescentes a quem foi atribuída autoria do ato infracional. O Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA (Brasil, 1990) e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – 
SINASE (Brasil, 2012) estabelecem que o adolescente entre 12 e 18 anos de idade que 
infringir a lei deve ser socialmente responsabilizado por suas ações cumprindo medidas 
de caráter pedagógico. Ao mesmo tempo em que buscam garantir que o adolescente seja 
responsabi l izado pelos atos que prat icou, as medidas também visam 
oferecer oportunidades de desenvolvimento pessoal e social. 

Docência na Socioeducação: trilhando novos caminhos 
A execução das diferentes modalidades de medidas socioeducativas se orienta 

pela lógica educativa, buscando contribuir para a ressignificação do ato infracional 
praticado pelo adolescente e também para a modificação de sua trajetória de 
desenvolvimento (Leite et al., 2013). As medidas garantem atenção à saúde, 
profissionalização, cultura, esporte, lazer e educação, de maneira que o processo de 
escolarização está plenamente garantido.  

A prática pedagógica na socioeducação deve se preocupar em transformar a 
informação em conhecimento e, também, em contribuir para que o adolescente 
desenvolva competências chaves para a compreensão da realidade social e para a 
construção de novos projetos de vida (Nunes & Ibipaina, 2010). 

A formação de professores deve preparar os futuros docentes para atuarem, 
também, no contexto da socioeducação. A formação de professores de ciências deve se 
orientar para o desenvolvimento de um perfil docente capaz de mobilizar uma 
multiplicidade de recursos e competências que o permitam enfrentar com sucesso os 
atuais desafios educativos, entre os quais, a atuação em contextos escolares ainda pouco 
explorados, como o da socioeducação (Bisinoto, 2012a). 
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O objetivo deste trabalho foi investigar os sentidos e significados construídos, por 
licenciandos em ciências, sobre a socioeducação e a atuação docente.  

METODOLOGIA 
 Foram realizadas entrevistas com quinze estudantes do curso de licenciatura em 
Ciências de uma universidade brasileira. Onze participantes eram do gênero feminino e 
quatro do gênero masculino, com idade entre 19 e 33 anos. As entrevistas foram 
transcritas e constituídas 3 zonas de sentido que congregam as ideias, percepções e 
(pre)conceitos dos participantes.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 A primeira zona de sentido – O que entendem por socioeducação – agrega 
percepções sobre o que é a socioeducação e seus objetivos. Oito participantes 
desconhecem a socioeducação; os demais apresentaram respostas do senso comum: “o 
objetivo eu creio que seja pra que esses alunos que estão em ambientes... de prisão, 
detentos em algum lugar, eles possam estar naquele momento, recebendo uma 
formação... escolar” (P2). 
 A associação às prisões é inadequada, pois os jovens com menos de dezoito anos 
estão sujeitos às normas do ECA e não do sistema prisional (Brasil, 1990). Ademais, a 
associação à prisão “corresponde” apenas a internação, a medida socioeducativa mais 
grave que prevê privação de liberdade. Existem seis modalidades de medidas 
socioeducativas. Além disso, o objetivo das medidas não se restringe à formação escolar, 
mas a um conjunto de direitos garantidos, como profissionalização, saúde, esporte, etc 
(Brasil, 2012).  
 A segunda zona de sentidos – Possibilidades de exercer a docência na 
socioeducação – inclui percepções sobre a docência no contexto socioeducativo. Oito 
participantes relataram que nunca tinham pensado a esse respeito por desconhecerem 
que podem trabalhar nas escolas regulares com jovens que estão cumprindo medida em 
meio aberto ou em escolas inseridas dentro das unidades de internação (Brasil, 1990). Os 
demais entendem que todas as pessoas têm direito à educação e dariam aula na 
socioeducação.  
 Outros só trabalhariam na socioeducação se conhecessem o contexto, impondo 
condições em virtude da preocupação com a proteção pessoal: “é uma realidade muito 
difícil né de ser encarada, porque a gente sempre tá pensando na nossa proteção” (P8). 

Três participantes não trabalhariam na socioeducação: “Não tem condições de 
você se imaginar como professor de uma escola dessas” (P12). Essas falas evidenciam 
sentidos carregados de preconceito, oriundo do desconhecimento da realidade e em 
ideias (pre)concebidas, permeadas por estigmas socialmente cristalizados. Há 
necessidade de desmitificar concepções cristalizadas e pouco transformadoras. 
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A terceira zona de sentido – Preparação para a docência na socioeducação – 
englobou percepções relacionadas à preparação para atuar no contexto socioeducativo. A 
maioria (12) dos licenciandos não se sente preparada, argumentando que o curso de 
ciências é voltado para atuação em ambientes educacionais formais: “a gente é 
preparada para trabalhar em escolas comuns, com alunos ditos comuns, normais 
né” (P6). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O processo de escolarização na socioeducação tem significado muito relevante, 

pois a articulação entre os conhecimentos científicos e os conhecimentos de mundo 
favorecem a construção de jovens críticos, criativos e com consciência de suas 
responsabilidades sociais (Nunes & Ibipaina, 2010). 

A formação de professores de ciências deve favorecer o desenvolvimento de um 
perfil docente comprometido com processos educativos transformadores e críticos. Para 
oportunizar essa formação, os licenciandos precisam ser envolvidos em um processo de 
questionamento acerca de suas concepções – de mundo, de escola, de adolescência, de 
aprendizado e de desenvolvimento – assumindo a responsabilidade pela apropriação do 
conhecimento científico e também pela transformação das práticas dominantes (Bisinoto, 
2012b). 
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INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NAS AULAS DE QUÍMICA. UMA PROPOSTA 
DIDÁTICA PARA PROMOVER O INTERESSE DOS ESTUDANTES PELAS 

CIÊNCIAS 

Marisa Correia 
Escola Superior de Educação de Santarém 

Resumo 
Com o objetivo de promover o interesse de futuros educadores e professores do 1.º e 2.º ciclo do 
Ensino Básico pelas ciências, foi implementada nas aulas de química uma atividade sobre o tema 
da ciência forense, recorrendo a uma abordagem investigativa e argumentativa. Esta proposta 
didática compreendia três etapas. A primeira envolvia a pesquisa de informação na Internet, a 
produção e edição de documentos, a utilização de diferentes ferramentas de comunicação, a 
recolha de imagens e a criação de vídeos e de sítios na Internet. A segunda consistia na 
realização de trabalho laboratorial. A atividade culminava num debate, intitulado de “julgamento”, 
que compreendia a representação de diferentes papéis por parte de cada grupo de trabalho. As 
estudantes demonstraram algumas dificuldades na realização da atividade, nomeadamente no 
trabalho de grupo, na compreensão das tarefas, na pesquisa e seleção de informação e no 
domínio dos conteúdos. Também foram identificados alguns problemas na implementação da 
atividade e que terão contribuído para agravar as dificuldades sentidas pelas estudantes. Todavia, 
a maioria das estudantes faz um balanço positivo da atividade, destacando o seu contributo para o 
desenvolvimento de conhecimentos e processos científicos e, sobretudo, para promover um maior 
interesse pelas ciências. 

Palavras–Chave: ensino das ciências, interesse pelas ciências, ciência forense, formação de 
professores. 

Abstract 
In order to develop in future preschool educators and primary teachers’ interest in science, was 
implemented in chemistry classes an activity on the subject of forensic science, using an inquiry 
and argumentative approach. This didactic proposal comprised three stages. The first involved the 
search for information on the Internet, production and editing of documents, the use of different 
communication tools, the collection of images and the creation of videos and websites. The second 
consists in carrying out laboratory work. The activity ends with a debate entitled "trial", in which 
students take on different roles. Students showed some difficulties in carrying out tasks, especially 
when it comes to cooperate with colleagues, understanding the assignments, select the 
information and in the lack of knowledge. The teacher also identified some problems during the 
implementation of the activity and that have contributed to aggravate the difficulties experienced by 
students. However, most students make a positive assessment of the activity, enhancing their 
contribution to the development of knowledge and scientific processes and, above all, to promote 
greater interest in science. However, most students make positive remarks about the activity, which 
have contributed to the development of their knowledge and, above all, to promote greater interest 
in science. 

Keywords: Science education, science interest, forensic science, teachers’ training. 

INTRODUÇÃO 
Em Portugal registam-se níveis de insucesso e de abandono escolar dos mais 

elevados da Europa, em particular ao nível das ciências físicas. Os fracos resultados 
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registados nos exames nacionais poderão conduzir a uma redução do interesse dos 
jovens em prosseguir carreiras científicas (Osborne & Dillon, 2008). Diversos estudos 
indicam que a falta de interesse pelas ciências está associada às estratégias de ensino e 
aprendizagem promovidas pelos professores e à pouca relevância dos assuntos 
científicos para as suas vidas (Hulleman & Harackiewicz, 2009; Logan & Skamp, 2013; 
Palmer, 2009). Assim, é essencial promover atividades centradas nos alunos e de cariz 
investigativo (Osborne & Dillon, 2008) e integrar nas aulas de ciências as Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) (Webb, 2005). 

A maioria dos estudantes que ingressam nas licenciaturas em Educação Básica em 
Portugal não frequentaram qualquer disciplina na área das ciências físicas desde o 9.º 
ano de escolaridade, o que naturalmente se traduz num elevado índice de insucesso 
escolar no ensino superior nas disciplinas que contemplem estes conteúdos. 
Recentemente a Licenciatura em Educação Básica na Escola Superior de Educação de 
Santarém sofreu uma reestruturação curricular o que resultou na criação da disciplina de 
Ciências Físicas e Químicas. Por isso, receava-se um aumento do insucesso e, como tal, 
procurou-se implementar situações de aprendizagem desafiantes para promover o 
interesse dos estudantes (Logan & Skamp, 2013; Palmer, 2009). 

Vários estudos têm revelado que educadores e professores possuem atitudes 
negativas em relação às ciências, especialmente às ciências físicas (Trumper, 1998). 
Importa, por isso, combater estes sentimentos negativos relativamente ao ensino das 
ciências, que surgem de experiências anteriores como alunos e tendem a perturbar a 
aprendizagem durante a formação inicial (Tosun, 2000), recorrendo a estratégias de 
ensino menos centradas na figura do professor. 

A ciência forense tem ganho um enorme destaque nos últimos anos com a 
proliferação de programas de televisão, documentários e filmes. Surgiu, assim a ideia de 
implementar uma proposta didática alusiva a esta temática com o objetivo de despertar o 
interesse dos estudantes, e fomentar uma aprendizagem mais significativa dos conteúdos 
científicos.  

OBJETIVOS DA ATIVIDADE  
A atividade designada “Investigação Criminal nas Aulas de Química” foi realizada 

no âmbito da unidade curricular de Ciências Físicas e Químicas do 1.º ano (1.º semestre), 
do plano curricular do Curso de Licenciatura em Educação Básica, no ano letivo 
2014/2015. Com a implementação desta abordagem didática pretendia-se promover o 
desenvolvimento de capacidades inerentes ao trabalho científico, nomeadamente: a 
colocação de questões; a planificação e execução de experiências; a análise e 
interpretação de dados; o uso das TIC; o trabalho colaborativo; a formulação de 
explicações; a argumentação a partir da evidência; e a avaliação e comunicação da 
informação.  
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
A professora apresentou à turma a atividade com a descrição ficcionada do crime 

recorrendo a um sítio da Internet (http://cfqeses.wix.com/eseslabcrime) concebido pela 
própria e organizou a turma em grupos de 3 e 4 elementos.  

A primeira etapa envolveu a: pesquisa de informação na Internet e partilha dos 
relatórios produzidos num fórum na plataforma educativa Moodle; produção e edição de 
documentos; utilização de diferentes ferramentas de comunicação; recolha de imagens; 
criação de vídeos; e da atualização do sítio na Internet.  

A segunda etapa consistiu na realização de trabalho laboratorial tendo por base um 
guião fornecido previamente às estudantes. De acordo com o perfil dos suspeitos 
elaborado por um grupo, a professora preparou as amostras de modo a que os resultados 
laboratoriais apontassem para dois possíveis suspeitos. 

A professora disponibilizou 60 minutos de aula para a realização da última etapa da 
atividade, o “julgamento”. A organização desta etapa seguiu em linhas gerais o trabalho 
desenvolvido por Wheeler, Maeng e Smetana (2014), dividindo-se as tarefas a 
desenvolver por cada grupo nos seguintes papéis: cientista forense; procurador; e 
advogado de defesa. A professora assumiu o papel de juíza, o que permitiu organizar a 
discussão e garantir a participação de todas. 

REFLEXÃO DA PROFESSORA 
Globalmente, o grupo-turma, composto por 42 elementos do sexo feminino, era 

dinâmico e participativo. Todavia, desde a primeira aula mostrou-se receoso relativamente 
à complexidade dos conteúdos a abordar na disciplina, o que veio a confirmar-se durante 
as aulas com a evidente dificuldade na aprendizagem dos conteúdos. Cerca de metade 
das estudantes frequentaram cursos profissionais e apenas cinco estudaram ciências 
físico-químicas durante o secundário. As respostas a um questionário realizado no início 
do semestre revelaram que para a maioria os assuntos científicos “não despertam 
interesse” e confirmaram os receios de algumas estudantes, como é evidente nesta 
afirmação: “No ensino Básico não me dei muito bem com esta disciplina”. 

Desde a primeira etapa da atividade as estudantes enfrentaram várias dificuldades, 
sobretudo relacionadas com a compreensão das tarefas que teriam de concretizar. A 
criação no Facebook de um grupo permitiu à professora, de uma forma rápida, dar 
resposta às frequentes solicitações das estudantes e, ainda, promover a troca de ideias e 
a partilha de materiais.  

Durante a realização da atividade foram explorados conteúdos já abordados nas 
aulas, no entanto, foi evidente a falta de conhecimentos e a dificuldade na seleção de 
informação. Assim, tornou-se claro que para a preparação do trabalho laboratorial foi 
insuficiente a leitura das pesquisas realizadas por cada grupo. Por isso, houve a 
necessidade de elaborar um guião do trabalho laboratorial mais orientado e com mais 
informação teórica.  
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Idealmente as estudantes deveriam ter realizado todos os testes em laboratório, 
porém, apesar de disponibilizadas duas horas para o efeito, alguns grupos não 
conseguiram. Tal facto prejudicou, conforme explicou uma estudante na resposta ao 
questionário de avaliação da disciplina aplicado no final do semestre, a “discussão dos 
resultados obtidos nos teste feitos”. Para tentar colmatar este problema a professora 
solicitou aos grupos que partilhassem os resultados obtidos. Futuramente deverá ser 
equacionada a possibilidade de proporcionar mais uma aula dedicada ao trabalho 
laboratorial. 

Devido a súbitos constrangimentos de tempo a preparação da última etapa não foi 
realizada em aula, o que teve um efeito negativo na qualidade dos argumentos 
apresentados pelas estudantes e na organização da intervenção de cada grupo, como 
descreve uma estudante: “Não consegui compreender a dinâmica inicialmente e 
acabámos por formular uma acusação equivocada”. Seria necessário despender mais 
tempo de aula para apoiar os alunos na construção dos argumentos. 

Apesar dos problemas identificados, a generalidade das estudantes considerou 
que a atividade contribuiu para aumentar os seus conhecimentos e aprender 
procedimentos laboratoriais, e que gostariam de continuar a realizar atividades deste tipo, 
por se tratar de uma temática e de uma abordagem didática interessantes. 
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APRENDIZAGEM POR PROBLEMAS NO CONTEXTO DO ENSINO 
PROFISSIONAL. UM CONTRIBUTO PARA O ENSINO DAS CIÊNCIAS  

Marlene Rodrigues Serras  
Escola Secundária Ferreira Dias  

Resumo 
A expansão do ensino profissional, das escolas profissionais para as escolas secundárias 
regulares do ensino público, levanta novas questões quanto às metodologias de ensino mais 
adequadas aos alunos a que se dirige, que têm expectativas de integrar o mercado de trabalho 
após a conclusão do ensino obrigatório. Este artigo expõe os principais aspetos de uma 
investigação, de natureza interpretativa e qualitativa, na qual foi aplicado o método de 
Aprendizagem por Problemas nas aulas de biologia, a uma turma de um curso profissional, do 
grupo das tecnologias da saúde. O estudo teve como finalidade compreender qual o impacte 
deste método no desempenho dos alunos. Como desempenho considerou-se o envolvimento dos 
alunos e o seu aproveitamento. Foram elaboradas duas atividades, aplicadas durante o segundo e 
terceiro períodos do ano letivo de 2013/14. A recolha de dados iniciou-se com a caracterização da 
turma alvo da investigação. Durante a realização de atividades ministrou-se aos alunos um 
questionário sobre envolvimento; realizou-se observação participante; e analisaram-se testes de 
avaliação de conhecimentos e relatórios produzidos pelos alunos, de forma a obter resultados 
sobre as variáveis definidas. Os resultados permitiram confirmar que o recurso a esta metodologia 
gerou emoções muito positivas nos alunos, tendo tido um efeito menos notório no seu 
envolvimento, nas dimensões comportamental, cognitiva e agenciativa. O aproveitamento dos 
alunos manteve-se em valores semelhantes aos obtidos anteriormente. No entanto, as várias 
fases da Aprendizagem Por Problemas proporcionaram experiências que poderão relacionar-se 
com claras vantagens desta metodologia no desempenho dos alunos que participaram no estudo.  

Palavras – Chave: Ensino Profissional, ensino das ciências, Aprendizagem por Problemas, 
envolvimento dos alunos. 

Abstract  
The expansion of vocational education from vocational schools to regular state secondary schools 
raises new questions about the teaching methods most appropriate to the expectations of students 
who aim to integrate the labour market shortly after the completion of compulsory education. This 
article explain a study with interpretative and qualitative methodology to the purpose of to clarify 
the impact of PBL activities on the performance of second grade biology students enrolled in a 
vocational program on health technologies in a secondary school. As performance defined the 
involvement of students and their use. Data collection began with the characterization and 
diagnosis of the class based on data from a questionnaire administered before the completion of 
PBL activities and the researcher’s reflections. The researcher was also the biology teacher of the 
class in study. During each PBL activity students answered to a questionnaire about involvement; 
the researcher conducted participant observation and analysed documents produced by the 
students (e.g. reports, evaluation tests). Results provided indications about the positive impact of 
PBL on the emotional involvement of students, but a less noticeable effect on the behavioural, 
cognitive and agency dimensions of involvement. However, participant observation and students’ 
feedback about PBL showed new ways of students’ participation that could relate to clear 
advantages of this methodology in the performance of the students who participated in the study. 
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Keywords: Science education; Professional courses; problem-based learning; involvement. 

INTRODUÇÃO 

O aumento do número de alunos inscritos no Ensino Profissional (EP) tem vindo a 
aumentar. Segundo um relatório do Conselho Nacional de Educação o crescimento que 
se verifica nos últimos anos é de 389% na rede pública (Peliz, 2014). Esta tipologia de 
ensino prevê que os alunos tenham experiências profissionais já durante o curso e que 
fiquem preparados para integrar o mercado trabalho após a sua conclusão, pelo que a 
sua formação tem de considerar este aspeto.  

Neste contexto, a preparação dos alunos deve assegurar uma base cultural, 
técnica e científica, que prepare para uma atividade profissional, mas também para a 
inovação, iniciativa e autoaprendizagem (Madeira, 2006). É importante que os alunos do 
EP reconheçam a presença da ciência em muitas das práticas profissionais a que os 
cursos que frequentam dão acesso, e que compreendam a relevância de serem 
cientificamente literatos para poderem desempenhar o seu trabalho. Algumas das 
competências mais apreciadas pelas entidades empregadoras são a capacidade de 
trabalhar em equipa e a apresentação de níveis adequados de literacia e de resolução de 
problemas (Antunes, 2008).  

A preparação científica dos alunos dos cursos profissionais é uma temática que 
carece de clarificação e aprofundamento com implicações a nível curricular, 
nomeadamente no como ensinar (métodos e estratégias de ensino), em particular em 
situações em que os alunos manifestam um baixo envolvimento escolar.  

Atendendo às particularidades do EP, a Aprendizagem Por Problemas (APP), 
designação atribuída por Rendas, Pinto e Gamboa (1997) poderá ser um método 
adequado para as aulas de ciências (Biologia), pois implica que os alunos resolvam 
problemas decorrentes de situações reais, relevantes numa área profissional. Este 
método foi originalmente desenvolvido pela Faculdade de Ciências da Saúde na 
Universidade de McMaster, no Canadá, em meados dos anos 60 (Schmidt, 1993) e foi 
generalizado por Barrows e Tamblyn (1980) na sequência de investigações realizadas 
sobre as capacidades de raciocínio de estudantes de Medicina. A APP é um método 
promotor de uma aprendizagem ativa que se processa em torno de um problema 
autêntico e significativo para o aluno (Chagas, Faria, Mourato, Pereira & Santos, 2010), 
pelo que poderá colocar-se a hipótese de permitir um maior envolvimento nas atividades 
que promove e desenvolver competências necessárias para alunos que irão integrar o 
mercado de trabalho a curto prazo.  

Com esta comunicação pretende-se partilhar uma experiência de aplicação do 
método APP nas aulas de Biologia de uma turma do 2º ano do EP. Os alunos que 
participaram no estudo apresentavam alguma passividade nas aulas e baixo interesse 
pelas atividades escolares, o que reforçou a pertinência de se considerar a aplicação do 
método APP. Partiu-se do seguinte problema: Qual o impacte da realização de atividades 
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segundo a APP no desempenho a biologia de alunos do segundo ano de um curso 
profissional de Técnico Auxiliar de Saúde? Como desempenho considerou-se o 
envolvimento dos alunos (emocional, comportamental, cognitivo e agenciativo) durante as 
atividades, por ser observável, e o seu aproveitamento (conteúdos previstos no programa 
da disciplina de biologia: conceptuais, procedimentais e atitudinais). Definiu-se ainda 
como fundamental recolher informações sobre as limitações e vantagens da APP, 
consideradas pelos alunos.  

METODOLOGIA  
Foram concebidas duas atividades orientadas para a APP, aplicadas durante onze 

semanas de aulas da disciplina de Biologia, nas quais se abordaram os temas Processos 
de Reprodução e Hereditariedade.  

A recolha de dados empíricos iniciou-se com a aplicação de um questionário e a 
realização de uma reflexão pela investigadora, de forma a caracterizar a turma alvo, 
constituída por 18 alunos. Antes da aplicação da primeira atividade ministrou-se um 
Questionário de Envolvimento, elaborado com base na Escala EAE-E4D de Veiga (2013), 
que foi novamente ministrado no fim da Atividade 1 e no fim da Atividade 2.  

Durante a realização das atividades procedeu-se à recolha de dados no âmbito da 
observação participante. Aplicou-se um teste de avaliação no final de cada módulo, 
efetuando-se a análise das respostas e foi analisado o conteúdo dos documentos 
produzidos pelos alunos de forma a aferir o aproveitamento. 

RESULTADOS 
Os dados relativos ao envolvimento dos alunos foram organizados segundo as 

quatro dimensões definidas (Tabela 1).  
Relativamente ao aproveitamento, os alunos manifestaram dificuldade em relacionar 

o problema com os conteúdos, tendo mantido um desempenho modesto relativamente à 
análise dos dados. Contudo, assumiram um papel mais ativo na pesquisa e fizerem 
algumas reflexões associadas ao interesse demonstrado pelos problemas em análise. Os 
resultados nos testes de avaliação não tiveram alterações significativas em relação a 
testes anteriores.  
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Tabela 1. Envolvimento – Principais resultados 

Os aspetos positivos referidos pelos alunos, bem como as dificuldades identificadas, 
apresentam-se na tabela 2.  

Tabela 2. Vantagens e dificuldades apresentadas pelos alunos 

Dimensões Indicadores Durante as 
atividades

Comparação com 
momentos 
anteriores

Emocional
Interesse e satisfação. Elevado.

Maior.
Entusiasmo e curiosidade. Diminuiu.

Comportamental
Atenção e concentração. 

Baixo.  
Manteve-se baixo. 

Intensidade no trabalho. Maior.  

Cognitivo

Procura de informação. Baixo. Ligeiramente maior. 

Interesse em compreender. 
Nível médio. Maior.

Desorientação. 

Agenciativo Ambiente de aprendizagem 
favorável. Nível médio. Maior. 

Relativamente aos conteúdos e ao 
envolvimento cognitivo

Relativamente 
à APP

Aspetos 
positivos

O facto de estar “tudo ligado” e de terem, 
o b r i g a t o r i a m e n t e , d e a n a l i s a r o s 
conhecimentos. 
Aprenderem de forma diferente. 
Cada grupo ter uma situação-problema 
diferente.

Interatividade.  
Aulas práticas. 
Trabalho de grupo. 
Partilha de ideias.  
Aulas mais abertas. 

Dificuldades
Perceberem se estavam a acompanhar os 
conteúdos. 
Complexidade de alguns problemas.

Elaboração de 
relatórios.
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DISCUSSÃO 
A APP está ligada a situações que poderão proporcionar emoções positivas, o que é 

uma vantagem já que o envolvimento emocional pode ser considerada primário, 
influenciando os aspetos comportamentais e cognitivos (Olitsky & Milne, 2012). Para o 
maior envolvimento emocional poderá ter contribuído o facto de as atividades serem 
encaradas como um desafio, e partirem de problemas da área profissional dos alunos. A 
aplicação da APP neste estudo não levou a que os alunos apresentassem melhorias 
relativamente ao que revelaram compreender sobre os conteúdos estudados, houve, 
contudo, a adoção de uma postura mais ativa na procura e compreensão da informação e 
um ambiente de aprendizagem favorável ao desenvolvimento de competências na área 
da resolução de problemas.  
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ENERGIA E SUAS TRANSFORMAÇÕES NA PERSPECTIVA DA 
APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS: UMA ANÁLISE A PARTIR 
DE JOHN DEWEY E DOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS 

José Carlos Oliveira de Jesus; Jefferson da Silva Pereira; Eliane Mendes Guimarães 
Universidade Estadual de Feira de Santana, Campus Feira de Santana, Bahia, Brasil; Instituto 
Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano, Guanambi, Bahia, Brasil; Universidade de 

Brasília, Campus Planaltina, Brasil 

Resumo 
Objetivo: analisar, desde a teoria educacional de John Dewey e dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, em que medida a Aprendizagem baseada em Projetos pode contribuir para a 
construção de conhecimento sobre o tema Energia e suas transformações e para o 
desenvolvimento de competências e atitudes por alunos de cursos técnicos em uma unidade 
federal de ensino. Procedimentos metodológicos: as atividades didáticas foram organizadas na 
perspectiva da Aprendizagem baseada em Projetos, considerando-se como etapas fundamentais 
de execução a apresentação do projeto e sua contextualização, a prospecção dos conhecimentos 
dos alunos, a escolha dos assuntos para os subprojetos ligados ao tema Energia e suas 
transformações, a formação de grupos de trabalho (equipes), a orientação conceitual pelo docente 
nos momentos de socialização, a produção de revisões bibliográficas e videográficas, a 
montagem e apresentação de experimentos, a discussão coletiva, a sistematização e produção do 
relatório final, e a culminância na comunicação dos resultados e aprendizagens. A metodologia 
baseia-se na teoria educacional de John Dewey e nos Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ministério da Educação do Brasil, a partir dos quais elaborou-se um conjunto de categorias para 
analisar os subprojetos dos alunos. Resultados: foram analisadas transcrições de falas dos 
alunos, os experimentos e cadernos de campo, relatos de processos de montagem dos 
experimentos e maquetes, e de apresentação final. Conclusões: a Aprendizagem baseada em 
Projetos proporcionou o desenvolvimento da autonomia dos alunos, levando-os a coletar e 
sistematizar criticamente informações e transformá-las em conhecimento, promovendo uma 
aprendizagem ativa, mobilizando os conceitos aprendidos para a solução de problemas concretos. 

Palavras–Chave: Ensino de Ciências. Aprendizagem baseada em Projetos. John Dewey. Energia. 
Sequência didática. 

Abstract 
Objective: analyze, from the educational theory of John Dewey and the National Curriculum 
Guidelines, to what extent the Project-based learning approach can contribute to the construction 
of knowledge about the topic Energy and its transformations and to develop skills and attitudes for 
students of technical courses in a federal technical education unit. Methodological procedures: 
the educational activities were organized in the context of Project-based learning, considering as 
fundamental steps for introducing and implementing the project and its context, the prospect of 
knowledge of students, the choice of subjects for the subprojects related to the topic Energy and its 
transformations, the formation of working groups (teams), the conceptual guidance by the teacher 
at socialization meetings, production of bibliographic and videographic revisions, assembly and 
presentation of experiments, collective discussion, systematization and production of the final 
report and the culmination communicating results and learnings. The methodology is based on the 
educational theory of John Dewey and the National Curriculum Guidelines of the Ministry of 
Education of Brazil, from which we elaborated a set of categories to analyze the sub-projects of the 
students. Results: students' speech transcripts were analyzed, experiments and notebooks, 
assembly processes accounts of experiments and models, and final presentation. Conclusions: 
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Project-based learning enabled the development of pupils' autonomy, leading them to critically 
collect and systematize information and turn them into knowledge, promoting active learning, 
mobilizing the concepts learned to the solution of actual problems. 

Keywords: Science education. Project-based learning. John Dewey. Energy. Teaching-learning 
sequence. 

INTRODUÇÃO 
O Ensino de Ciências tem sido o Calcanhar de Aquiles do sistema educacional 

brasileiro. Forgiarini e Silva (2007) afirmam que a garantia de um padrão de qualidade em 
educação não se restringe à oferta de vagas; envolve a permanência e o êxito de quem 
nela ingressa. Este êxito estaria relacionado à “garantia de uma educação que propicie a 
aquisição de conhecimento científico historicamente acumulado de forma crítica” (idem), 
tornando os educandos verdadeiros sujeitos dessa sociedade.  

Assim, buscando alternativas para o enfrentamento de problemas do Ensino de 
Física, desenvolveu-se um trabalho na perspectiva da Aprendizagem baseada em 
Projetos (PBL, do inglês Project-based Learning) para aulas de Física do Ensino Médio 
Profissionalizante, visando aprendizagens conceituais, atitudinais e procedimentais. 

Aprendizagens conceituais estão relacionadas aos conhecimentos científicos e 
suas representações. Aprendizagens atitudinais compreendem mudanças de atitudes e 
comportamentos, buscando alcançar harmonia, equilíbrio e respeito com o mundo. 
Aprendizagens procedimentais englobam a aplicação do conhecimento científico na 
resolução de problemas cotidianos (Pozo; Crespo, 2009, Arrais, 2014). 

A abordagem PBL é compatível com essa proposta, pois é dinâmica e se realiza 
em diferentes espaços, ligando escola e comunidades, sendo apropriada para a 
inquietação dos jovens e adolescentes, em suas relações fluidas com as informações e o 
conhecimento. Portanto, segundo Moraes (2007, p.188),  

é preciso diversificar espaços, processos e metodologias educacionais, 
bem como expandir a escola em direção à comunidade, utilizando os 
recursos tecnológicos que estão disponíveis, colocá-los a serviço da 
educação e não mais nos alijarmos deles. 

As aprendizagens supracitadas e a dinâmica da abordagem PBL foram utilizadas 
para alcançar alguns objetivos, a saber: 

1. Geral: analisar, desde a teoria educacional de John Dewey e dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, a contribuição da abordagem PBL para a construção de 
conhecimento sobre o tema Energia e suas transformações e para o 
desenvolvimento de competências e atitudes por alunos do Ensino Médio. 

2. Específicos: elaborar uma Sequência Didática na perspectiva PBL que 
possibilite a aprendizagem do tema Energia e suas Transformações; envolver 
os alunos em uma situação investigativa sobre o tema; construir minigeradores 
eólicos. 
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METODOLOGIA 
Neste trabalho, a perspectiva teórica adotada entremeia a teoria educacional de 

John Dewey (1959) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) (Brasil, 2002), 
estabelecendo uma relação entre eles e sustentando a opção pela abordagem PBL. 
Desta tríade foram elaboradas categorias teórico-práticas que orientam uma análise 
qualitativa, a partir da qual se delinearam as conclusões deste estudo. 

As bases da relação entre os PCN+, a abordagem PBL e a teoria educacional de 
Dewey estão resumidas no conceito de reflexão. Segundo Dewey (1959, p. 179-180), o 
ensino eficiente deve exigir que: o aluno esteja em uma verdadeira situação de 
experiência, isto é, desenvolvendo uma atividade contínua e interessante; se desenvolva 
uma situação problema como estímulo para o ato de pensar; o aluno possua os 
conhecimentos necessários para agir nessa situação problema; o aluno defina e 
desenvolva, de maneira ordenada, sugestões para a solução do problema; As ideias dos 
alunos sejam colocadas à prova, para que as mesmas adquiram significado. 

Para orientar a coleta e a análise das informações qualitativas produzidas nas 
atividades sobre o tema Energia e suas transformações, as categorias teórico-práticas 
utilizadas são as seguintes: Iniciativa/atitude, Reflexão/ação, Sistematização, 
Colaboração, Cooperação, Comunicação, Experiência e Integração. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Para ilustrar a prática de pesquisa, toma-se como exemplo a análise das 

transcrições de enunciados de um aluno registrado como Discente ω2. Registra-se que 
este aluno participou assiduamente de todas as etapas relacionadas à Sequência 
Didática, fez revisão bibliográfica; compartilhou textos sobre fontes sustentáveis de 
energia, discutindo-os em sua equipe; fez questionamentos e depoimentos durante os 
momentos de orientação; participou efetivamente dos registros, bem como da 
apresentação do resultado final. Em resposta à pergunta: Qual a sua opinião em relação 
às atividades que foram desenvolvidas por meio da Aprendizagem baseada em Projetos? 
o Discente ω2 respondeu: 

Gostei, pois tive a possibilidade de aprender sobre vários tipos de fontes 
de energia que eu nem sabia que existiam, e assim acredito que 
desenvolvi novas habilidades e novos conhecimentos, pois com o projeto 
eu não fiquei limitado no que o professor traz para a sala de aula, eu pude 
produzir meu próprio conhecimento (Discente ω2). 

Na transcrição, a categoria Iniciativa/atitude está presente, pois o discente 
evidencia que pesquisou autonomamente, para além dos materiais trazidos pelo professor 
ou por algum colega; sua postura ao longo da pesquisa deixa evidente a autonomia que 
passou a desenvolver e exercitar. Nota-se também a categoria Reflexão/ação, pois o 
discente percebe, nos fóruns de discussão no desenvolvimento de suas pesquisas que 
vários subtemas podem ser abordados, como as diversas “fontes” de energia. 

�498



Quando diz: “eu pude produzir meu próprio conhecimento”, o discente evidencia a 
categoria Sistematização, pois precisou – para desenvolver seu próprio conhecimento – 
ter a iniciativa de buscar informações e refletir sobre elas, organizando-as por escrito ou 
utilizando recursos audiovisuais, sistematizando-o, portanto. 

Experiência é outra categoria identificada. O discente evidencia ter desenvolvido 
novas habilidades e competências, adquirido conhecimentos que poderão ser utilizados 
no enfrentamento de novos desafios, a partir das experiências e conhecimentos sobre 
temas relacionados à pesquisa. Durante as pesquisas e discussões, o aluno utilizou-se do 
domínio em relação às formas de energia que já conhecia para entender as outras formas 
que aprendeu no projeto. Essa assertiva fundamenta-se na resposta dada pelos alunos 
da equipe ω durante um dos momentos de orientação conceitual, à pergunta: O que a 
equipe já produziu até o momento? Os alunos fizeram levantamento sobre torres 
eólicas, energia solar, energia das marés, biomassa, na internet e em material 
bibliográfico. E apontaram como perspectiva a construção de uma maquete que 
represente uma cidade alimentada pelas fontes de energia pesquisadas. Isso, de fato, 
ampliou o leque de possibilidades, deixando-os mais apto a compreender questões 
complexas relacionadas ao tema específico ou a temas afins. Particularmente, o Discente 
ω2 falou da energia hidrelétrica, ressaltando a transformação de energia mecânica em 
energia elétrica; citou também a energia solar, onde a luz do sol que incide sobre as 
células fotovoltaicas é transformada em energia elétrica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Durante a orientação conceitual, nos relatórios de pesquisa, nos enunciados 

produzidos pelos alunos e durante as apresentações orais, os discentes explicitaram sua 
evolução em relação aos conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais, a saber: 
pesquisar autonomamente; construir maquetes, móbiles, atividades experimentais; 
produzir notas, paródias, textos (relatos); refletir sobre o tema central e os subprojetos; 
organizar e sistematizar reflexões e aprendizagens em textos, tabelas, gráficos, vídeos, 
slides; colaborar e cooperar com outras equipes (fazendo sugestões, emprestando 
materiais, montagens, trocando informações); preencher os cadernos de pesquisa; 
elaborar os relatórios de pesquisa; mobilizar o que foi apreendido em outras vivências 
para a resolução dos problemas encontrados durante o desenvolvimento do projeto; 
entrelaçar o saber escolar e o cotidiano; trabalhar em equipe; promover a 
interdisciplinaridade. 

Esses resultados indicam que a Aprendizagem baseada em Projetos é uma 
metodologia de ensino adequada à promoção da autonomia conceitual, atitudinal e 
procedimental de alunos do Ensino Médio. 
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O ESTUDO DA FOTOSSÍNTESE VEGETAL NO 3.º ANO DO ENSINO 
MÉDIO: RELAÇÕES COM CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS 
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Resumo 
As pesquisas sobre concepções alternativas são importantes para auxiliar na elaboração de 
estratégias didáticas que minimizem as dificuldades de ensino e aprendizagem. A fotossíntese 
vegetal é um dos temas científicos cujas concepções alternativas se apresentam como obstáculos 
à sua adequada compreensão. Neste estudo, foram investigadas as concepções alternativas 
relativas à fotossíntese de estudantes do 3.º ano do nível médio de uma escola da rede básica de 
ensino, localizada no Estado do Rio Grande do Norte-Brasil. Inicialmente, solicitou-se que os 
estudantes realizassem desenhos que representassem a fotossíntese vegetal. Eventuais dúvidas 
em relação à leitura dos desenhos foram esclarecidas por meio da expressão oral dos alunos e, 
em seguida, os desenhos foram categorizados. Uma entrevista realizada posteriormente 
constituiu-se em mais uma oportunidade para que os alunos se expressassem livremente sobre o 
tema. Desenho e entrevista mostraram-se adequados para o levantamento das concepções 
alternativas, de acordo com a heterogeneidade dos alunos, que compreendiam particularidades 
quanto à idade, desenvolvimento e situação socioeconômica. Mesmo tendo identificado, nesta 
investigação, concepções que até então não haviam sido descritas na literatura da área, a maioria 
mantinha semelhanças com as já mencionadas por outros autores. A realização deste estudo 
subsidiou uma escolha didática mais eficiente para o estudo da fotossíntese vegetal, 
desenvolvendo uma maneira de lidar com as concepções alternativas e promovendo a ampliação 
de conhecimentos sobre essa temática. 

Palavras–Chave: Concepções alternativas; fotossíntese; ensino médio. 

Abstract 
Research on alternative conceptions are important to help to develop teaching strategies that 
minimize the difficulties of teaching and learning. Plant photosynthesis is one of the scientific 
issues on which alternative conceptions stand as obstacles to its proper understanding. This study 
investigated the alternative conceptions related to photosynthesis in students on 3rd year of high 
school level of a basic school system in the state of Rio Grande do Norte, Brazil. Initially, it was 
requested that students drew representations of plant’s photosynthesis. Any questions regarding 
the reading of the drawings were clarified by the student’s speaking and then the drawings were 
categorized. Subsequently, an interview was conducted into another opportunity for students to 
express themselves freely on the subject. Drawings and interview were adequate for identifying the 
alternative conceptions, according to the heterogeneity of the students, who were peculiar in age, 
development and socioeconomic status. This study subsidized more efficient didactic choices for 
the learning of plant photosynthesis, developing a way to deal with misconceptions and promoting 
the expansion of knowledge on this topic. 

Keywords: Misconceptions; Photosynthesis, High school 

INTRODUÇÃO  

As concepções alternativas são consideradas explicações que não condizem com 
o conhecimento científico, quando a pessoa é solicitada a apresentar o que pensa sobre 
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determinado assunto. Existe consenso, entre os pesquisadores da área, da ocorrência e 
similaridade de concepções alternativas em diferentes países (Moço & Serrano, 2003). 
Harres (1993) denomina essas semelhanças nas mais diversas culturas, de 
transculturalidade, além de salientar que a resistência à mudança é uma característica 
presente entre indivíduos de idades e níveis de formação diferentes. Isso torna possível 
fazer análises comparativas entre resultados obtidos em diferentes regiões. 

A teoria do conhecimento de Bachelard (1996) é referência para a linha de 
investigação construtivista, mudanças conceituais e concepções alternativas. Nesse 
último caso, a resistência e permanência das concepções em desacordo com o 
conhecimento científico vêm sendo justificadas em alguns trabalhos com a noção de 
obstáculo epistemológico concebida por esse filósofo. 

Tendo em vista a importância ecológica da fotossíntese vegetal, sua relevância 
para a compreensão de outros temas biológicos como os ciclos biogeoquímicos e sua 
indicação nos documentos e diretrizes para a educação, é fundamental propor estratégias 
que minimizem as dificuldades de ensino e aprendizagem desse conteúdo. As 
concepções alternativas compõem essas dificuldades e merecem ser investigadas. Assim, 
foi objetivo desta pesquisa, identificar concepções alternativas sobre a Fotossíntese 
Vegetal em alunos do 3° ano do ensino médio de uma escola da rede pública do Estado 
do Rio Grande do Norte – Brasil. 

METODOLOGIA 

Para o levantamento das concepções alternativas, inicialmente, solicitou-se que os 
alunos realizassem um desenho representando o processo fotossintético. Os desenhos 
funcionam como uma janela dentro dos pensamentos e sentimentos dos alunos e refletem 
uma imagem de suas mentes (Köse, 2008). 

Diante de algumas dúvidas provenientes dos desenhos dos estudantes, eles foram, 
em uma etapa seguinte, solicitados a esclarecê-las verbalmente. Por último, foi solicitado 
aos alunos sua compreensão sobre a fotossíntese vegetal em uma entrevista 
semiestruturada. Essa sequência foi estabelecida para evitar o direcionamento de 
respostas na entrevista, auxiliar a pesquisadora na interpretação dos desenhos e dar 
vazão a outras formas de expressão sobre o tema. 

Posteriormente à análise preliminar dos desenhos, foram estabelecidas quatro 
categorias com ou sem representação da fotossíntese vegetal, a partir das adaptações e 
critérios de expectativas dos desenhos. A análise e categorização dos desenhos foram 
inspiradas em Köse (2008) e adaptadas após primeira análise decorrente de um teste 
piloto. Este autor propõe uma classificação dos desenhos em: sem desenho; Desenho 
não representacional; Desenhos com concepções alternativas, Desenhos parciais e 
Desenhos com representações abrangentes. Na adaptação para este trabalho criaram-se 
as categorias: Sem representação (Desenharam apenas plantas e relataram que não 
sabiam ou não lembravam); Com concepções alternativas (Apresentaram Informações 
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consideradas como concepções alternativas); Representação parcial (Não apresentaram 
concepções alternativas, mas as informações dadas eram parciais, em relação à 
expectativa de resposta); Representação com adequação conceitual (Atendiam à 
expectativa de resposta e não revelavam concepções alternativas). 

A expectativa de resposta, nesta pesquisa, considerando um estudante que 
estivesse cursando seu último ano na escola de nível básico, sobre o conceito de 
Fotossíntese Vegetal, é de que ele apresentasse algumas propriedades consideradas 
essenciais e, ao mesmo tempo mínimas, para que se pudesse dar continuidade ao 
processo de ensino e aprendizagem sobre o referido tema: a origem da energia 
necessária, os reagentes e produtos envolvidos e a finalidade e importância do processo 
fotossintético para a planta. 

RESULTADOS 

Os desenhos foram realizados nos anos de 2011 e 2012 por 60 estudantes na faixa 
etária entre 17 e 50 anos. 

Não foram identificados desenhos com representação parcial, tampouco 
correspondente à expectativa de resposta. Mesmo entre os desenhos considerados mais 
abrangentes, destacava-se pelo menos uma concepção alternativa, sendo classificado 
assim, nessa categoria. Assim, 37% dos desenhos foram classificados como sendo Sem 
representação e 63% continha representações com concepções alternativas. 

A descrição das concepções alternativas identificadas nos desenhos e nas 
entrevistas ultrapassa o número total de alunos por instrumento, isso porque alguns 
demonstraram mais de uma concepção e todas elas foram contabilizadas. Na etapa de 
realização dos desenhos, participaram 37 alunos e 34 deles foram entrevistados. 

As concepções alternativas diagnosticadas nos desenhos e entrevistas 
correspondiam, em sua maioria, à concepção de fotossíntese como Troca gasosa, 
Crescimento, desenvolvimento e reprodução e alimento obtido pelas raízes. 

DISCUSSÃO 

Os dados analisados revelam que não há diferenças entre as concepções 
apresentadas, quanto à idade e ao índice de rendimento escolar dos alunos. Isso mostrou 
que os instrumentos da pesquisa foram adequados aos sujeitos do estudo, respeitando a 
sua heterogeneidade. 

Durante as entrevistas, observaram-se outras concepções alternativas não 
identificadas nos desenhos. Esse resultado respalda a escolha metodológica de utilizar 
instrumentos de identificação diversificados e complementares para este trabalho, 
possibilitando captar as diversas potencialidades cognitivas dos alunos. 

A categoria de concepção alternativa que se destacou foi aquela em que é dada 
ênfase às trocas gasosas no processo. Kawasaki e Bizzo (2000) constataram que ao 
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serem questionados a respeito do processo da fotossíntese, os alunos situam-se, 
basicamente, numa explicação que concorre para uma ideia bastante arraigada na 
sociedade, a qual atribui à vegetação o importante papel na renovação ou na purificação 
do ar atmosférico. 

O processo de fotossíntese como equivalente e/ou promotor do crescimento, 
desenvolvimento e reprodução das plantas foi observado em vários desenhos e ampliado 
nas entrevistas. Medeiros, Costa e Lemos (2009) obtiveram resultados semelhantes e 
indicaram que a maioria dos alunos possuia essa concepção alternativa por ignorarem a 
respiração como degradação de glicídio em presença de oxigênio com liberação de 
energia. 

        A fotossíntese vegetal como sendo a obtenção de alimentos através das 
raízes foi uma concepção identificada em outras pesquisas, cuja origem estaria na 
interpretação de aspectos do cotiadiano relativos à alimentação das plantas, como 
também observado no processo histórico de construção do conhecimento sobre esse 
tema (Sposito, 2001). 

A purificação do ar como sinônimo de fotossíntese é considerada um obstáculo 
pragmático por seu caráter utilitário. Em outras palavras, ela oculta uma visão 
antropocêntrica da natureza que para Nevanpää e Law (2006), obstrui a capacidade de 
prever fenômenos ecológicos que exigem pensamento sistêmico. Assim, as categorias de 
concepções alternativas mais encontradas neste estudo, coincidem com publicações da 
área e revelam fragmentação, generalização de explicação e visão antropocêntrica dos 
fenômenos naturais. 
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Maria da Conceição de Almeida Barbosa Lima; Giselle Faur de Castro Catarino 
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Resumo 
Vamos, neste trabalho, apresentar uma discussão teórica sobre uma nova visão de Ensino de 
Física a partir das teorias de dois pensadores, Mikhail Bakhtin e Hommi Bhabha. Nosso objetivo é 
discutir uma postura docente, a partir de sua formação, que leve em consideração o que aluno, 
vidente ou não vidente, já conhece e possibilite a promoção de uma prática inclusiva. Para isso, 
entendemos que é preciso ultrapassar barreiras da formação e se colocar na fronteira da inclusão. 
Assim, vamos inicialmente discutir a formação para uma prática docente a partir da perspectiva da 
inclusão de alunos deficientes visuais em aulas regulares de Física, preconizada na disciplina 
eletiva “Ensino de Física e Inclusão Social” do instituto de física de uma universidade pública do 
Rio de Janeiro. Para construir nosso referencial de Fronteira, nos basearemos nos trabalhos de 
Bakhtin e Bhabha. Ao final, apresentamos como principal resultado a ideia de que um docente que 
se coloca como um professor inclusivo do processo de ensino e aprendizagem precisa ultrapassar 
barreiras enraizadas em sua formação e vislumbrar possibilidades de ação na fronteira, ou seja, 
uma ação inclusiva que promova, além da inclusão, a igualdade de oportunidades e a educação 
científica, estimulando a criticidade e a cidadania.  

Palavras–Chave: Ensino de Física, Dialogismo, Fronteira, Inclusão Social. 

Abstract 
Let this work was to present a theoretical discussion of a new vision of Physical Education from the 
theories of two thinkers, Mikhail Bakhtin and Hommi Bhabha. Our goal is to discuss a teaching 
position, from their training that takes into account what students, psychic or not psychic, already 
know and allows the promotion of inclusive practice. For this, we understand what it takes to 
overcome barriers to training and put on the of inclusion. So let's first discuss the training for 
teaching practice from the perspective of the inclusion of visually impaired students in regular 
classes of Physics called for in elective "Physical Education and Social Inclusion" of the physics 
institute of a public university in Rio de January. To build our benchmark Border, will base on the 
work of Bakhtin and Bhabha. At the end, we present the main result of the idea that a teacher 
posed as an inclusive teacher teaching and learning process needs to overcome barriers rooted in 
their training and envision possibilities of action on the border, ie an inclusive action that promotes, 
as well as inclusion, equal opportunities and scientific education, encouraging critical and 
citizenship. 

Keywords: Physics Teaching, Dialogism, Border, Social Inclusion. 
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INTRODUÇÃO 
Já se sabe que os alunos não videntes têm garantido direito constitucional, e pela 

lei maior da Educação brasileira, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 
(Brasil, 1996), de frequentar escolas regulares. Entretanto, a formação docente para 
atender a essas demandas não tem acompanhado as transformações exigidas pela 
Constituição e pela sociedade.  

A formação de professores deve garantir o exercício de práticas que incluam os 
alunos, independente de suas deficiências. Tal formação deve ser uma atividade inter, 
multi e transdisciplinar, posto que, além das matérias de conteúdo, os estudantes devem 
cursar também disciplinas da pedagogia. Hilton Japiassu (2006), baseado em Basarab 
Nicolesco (1996), ao tratar da pesquisa transdisciplinar que tem como objetivo resultados 
mais gerais da ciência moderna, enfatiza a necessidade histórica de se promover uma 
reconciliação entre o sujeito e o objeto, entre o homem exterior e o interior, na tentativa de 
um novo olhar sobre os diferentes fragmentos do conhecimento. Dessa maneira, a 
pesquisa transdisciplinar tem como base a dinâmica gerada pela ação de vários níveis de 
Realidade, não constituindo uma nova disciplina, mas passando pelo conhecimento 
disciplinar e dele se alimentando. 

Nossa preocupação é a de formar um professor de física inclusivista, que possa 
trabalhar em suas futuras turmas com alunos deficientes visuais. Sendo assim, 
oferecemos, em nosso instituto de física, uma disciplina eletiva intitulada Ensino de Física 
e Inclusão Social.  

Blanco (2010) aponta que a inclusão é mais amplo que a integração, uma vez que 
a finalidade da integração é assegurar o direito das pessoas com necessidades 
educativas especiais a educar-se em escolas comuns enquanto a inclusão tem como 
finalidade oferecer uma educação de qualidade a todos os estudantes. Isto significa que a 
inclusão tem um eixo central das políticas educativas e uma responsabilidade do sistema 
educativo em conjunto. (Blanco, 2010). 

Neste trabalho, discutiremos uma formação docente que possibilite uma prática 
inclusiva, ultrapassando as barreiras da formação e se colocando na fronteira, na fronteira 
da inclusão. Para isso, buscamos um referencial teórico baseado em dois pilares: Homi 
Bhabha (2010) e Mikhail Bakhtin (2011). As ideias desses autores nos ajudam a pensar 
em possíveis caminhos para o ensino de Física inclusivo. Em seguida, refletimos sobre 
possíveis caminhos para pensar o professor de Física na Fronteira, a partir de nossas 
ações na disciplina eletiva Ensino de Física e Inclusão Social. Exemplificamos tais ações 
com a apresentação de trabalhos construídos nos trabalhos finais pelos futuros 
professores. Entendemos que para que o professor dê conta de construir uma prática 
inclusiva, é preciso sair da zona de conforto, é preciso transitar na Fronteira, é preciso 
fazer com que as diferentes culturas em sala de aula conversem e se escutem, 
compreendendo que as tensões fazem parte do processo de interação. Assim, o 
professor, a partir de seus conhecimentos de conteúdo e prática, deve encontrar formas 
de, a partir das culturas imersas em sala de aula, comunicar diferentes conhecimentos, 
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construir os híbridos que deem conta de atender às demandas sociais, macro (sociedade) 
e micro (sala de aula). Assim, desejamos que todos os alunos se percebam inseridos na 
Ciência, que eles compreendam que as teorias das ciências, além de gerar ferramentas, 
passam a fazer parte de seu repertório de conhecimento, possibilitando um novo 
enfrentamento do mundo. 

METODOLOGIA 
Pesquisa qualitativa, participante com a coleta de informações realizada em sala de aula 
da disciplina Ensino de Física e Inclusão Social. Os trabalhos e dicussões realizadas em 
classe tornaram-se dados para a análise segundo a perspectiva bakhtiniana. Os textos 
gerados pelos licenciandos foram cuidadosamente analisados, assim como os áudios das 
discussões geradas através da situações problemas levadas pelos diversos textos. Nossa 
proposta foi que os futuros professores, ao final do curso, produzissem materiais que 
pudessem ser trabalhados em aula por todos os alunos, valorizando a diferença. 

PRINCIPAIS RESULTADOS 
Como exemplo de resultados alcançados que ajudaram os licenciandos a construir uma 
prática que leve em consideração a heterogeneidade, característica da Fronteira, em sala 
de aula, propusemos que os futuros professores produzissem materiais que pudessem 
ser trabalhados em aula por todos os alunos valorizando a diferença. As imagens abaixo 
são exemplos desses materiais e foram tiradas após a apresentação de trabalhos finais 
dos licenciandos. 

Figura 1. Experimento sobre condução de calor 
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Figura 2:. Quebra cabeça com diferentes texturas e cores 

Figura 3. Alunos durante a atividade de montagem do quebra cabeça com os olhos vendados 

Figura 4. Fusão Nuclear 

BREVE DISCUSSÃO 
O que podemos trazer de Bakhtin e Bhabha para essa nova cultura? O Dialogismo e a 
Fronteira, fundamentais para se pensar em uma prática que dê voz não somente a alunos 
deficientes visuais, mas a todos os alunos que fazem parte, e deveriam ser protagonistas, 
do processo de ensino e aprendizagem. Pensamos que qualquer situação de 
aprendizagem só acontece quando o aprendiz quer aprender e se dispõe a isso.  

�509



O conceito de Bhabha que nos faz pensar em uma prática diferente é o próprio conceito 
de Fronteira que já coloca o professor em uma situação de trânsito, ou seja, ele precisa ir 
e vir a todo o momento, sair de sua cultura científica para pensar na cultura de senso 
comum, por exemplo. Percebemos que o professor deve dar-se conta de construir uma 
prática que consiga comunicar conhecimentos, valorizando o cuidado com a linguagem e 
com estratégias que possibilitem a melhor comunicação a todos os seus alunos. Para tal 
é preciso sair da zona de conforto, é preciso transitar na Fronteira, é preciso fazer com as 
diferentes culturas em sala de aula conversem e se escutem, compreendendo que as 
tensões fazem parte do processo de interação. Assim, o professor, a partir de seus 
conhecimentos de conteúdo e prática, deve encontrar formas de, a partir das culturas 
imersas em sala de aula, comunicar diferentes conhecimentos, construir os híbridos que 
deem conta de atender às demandas sociais, macro (sociedade) e micro (sala de aula). 
Esse caminho nos faz vislumbrar a existência de alunos nas várias fronteiras com as 
quais eles convivem, capazes de gerar saberes híbridos, criadores de novas fronteiras, 
novas tensões, no inesgotável processo da ciência e da cultura. 
Pensar uma nova cultura significa aceitar a necessidade de criação de novas 
possibilidades a partir de híbridos que nos permitam transitar na fronteira, que nos 
permitam comunicar os conhecimentos a fim de que todos os alunos se percebam 
inseridos na Ciência, que eles compreendam que as teorias das ciências além de gerar 
ferramentas passam a fazer parte de seu repertório de conhecimento, possibilitando um 
novo enfrentamento do mundo. 
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COMPLEXIDADE DO TRABALHO PRÁTICO NO ENSINO SECUNDÁRIO: 
ESTUDO DE PROCESSOS DE RECONTEXTUALIZAÇÃO 

Sílvia Ferreira; Ana Maria Morais 
Instituto de Educação, Universidade de Lisboa 

Resumo 
Quando se considera a natureza do trabalho prático realizado pelos alunos no ensino das 
ciências, nem sempre se tem em conta a sua exigência conceptual, a despeito dessa exigência 
ser um indicador fundamental do nível de literacia científica que se pretende alcançar. O estudo 
que se apresenta é parte de uma investigação centrada no trabalho prático em Biologia e 
Geologia do ensino secundário. Analisa, quanto ao nível de exigência conceptual do trabalho 
prático, as orientações dadas pelo Ministério da Educação, tal como estão expressas nos 
documentos oficiais, e os seus processos de recontextualização nas práticas pedagógicas. Esse 
nível de exigência considera uma perspetiva simultaneamente psicológica e sociológica e é 
apreciado através da análise da complexidade dos conhecimentos científicos e das capacidades 
cognitivas e do grau de relação entre teoria e prática.  
Através de uma dialética constante entre o teórico e o empírico, analisaram-se vários textos: 
currículo, fichas de avaliação externa e práticas pedagógicas de quatro professoras de escolas 
diferentes. Na comunicação discute-se a conceção e aplicação de alguns dos instrumentos de 
análise. 
Os resultados evidenciam a ocorrência de descontinuidades entre as mensagens do currículo e 
das fichas de avaliação externa quanto ao nível de exigência conceptual do trabalho prático, 
sendo esse nível menor na avaliação externa. Nenhuma das práticas evidenciou um elevado nível 
de exigência conceptual e tenderam a aproximar-se da mensagem expressa nas fichas de 
avaliação externa. Discutem-se estes processos de recontextualização e as suas causas, 
nomeadamente em que medida podem ter sido influenciados pelo contexto social da escola. 

Palavras–Chave: Trabalho prático, ensino das ciências, exigência conceptual, processos de 
recontextualização, práticas pedagógicas. 

Abstract 
Despite its importance as an indicator for scientific literacy, the conceptual demand of practical 
work undertaken by students in science education has not always been considered, when the 
nature of that work is studied. The study presented is part of an investigation centered on practical 
work in high school Biology and Geology. It analyzes, at the level of conceptual demand of 
practical work, the guidelines given by the Ministry of Education, as it is expressed in official 
documents, and its recontextualization processes in pedagogical practices. The level of conceptual 
demand is viewed from both a psychological and sociological perspective and is appreciated by 
analyzing the complexity of scientific knowledge and cognitive skills and the degree of relation 
between theory and practice. 
A constant dialectics between the theoretical and the empirical was present in the analysis of 
various texts: curriculum, assessment exams and pedagogical practices of four teachers of distinct 
schools. The conception and application of some of the instruments of analysis are discussed in 
the presentation. 
The results suggest the existence of discontinuities between the messages given by the curriculum 
and by the external assessment exams related to the level of conceptual demand of practical work, 
which showed to be lower in the external assessment. None of the practices revealed a high level 
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of conceptual demand, approaching the message contained in the external assessment exams. 
The recontextualizing processes are discussed and also their causes, namely the influence of the 
social context of the school. 

Keywords: Practical work, science education, conceptual demand, recontextualizing processes, 
pedagogical practices. 

INTRODUÇÃO 

O trabalho prático no ensino das ciências constitui um recurso único para a 
aprendizagem do conhecimento e dos processos científicos, para o desenvolvimento de 
importantes ferramentas e capacidades cognitivas e para o aumento da motivação dos 
alunos (Lunetta, Hofstein & Clough, 2007). Como tal, considera-se que o trabalho prático 
deve ser uma parte integrante de um currículo de ciências, da prática pedagógica e da 
avaliação das aprendizagens. Dada a sua importância, esta temática tem constituído o 
objeto de estudo de uma grande diversidade de investigações, especialmente desde os 
anos de 1960 (Hofstein & Lunetta, 2004). 

Ao nível do ensino secundário português, onde se focou o estudo que se 
apresenta, o plano curricular a partir de 2004/2005 passou a integrar a disciplina bienal de 
Biologia e Geologia, no curso de Ciências e Tecnologias. O trabalho prático foi, desde 
logo, valorizado no currículo desta disciplina, sendo referido no programa “como parte 
integrante e fundamental dos processos de ensino e aprendizagem dos conteúdos de 
cada unidade” (DES, 2001, p.70). Desde o ano letivo 2007/2008 que a componente 
prática em Biologia e Geologia assumiu um peso mais significativo na avaliação dos 
alunos, tendo um peso mínimo de 30% no cálculo da classificação a atribuir em cada 
momento formal de avaliação. 

Neste sentido, o estudo centrou-se na disciplina de Biologia e Geologia e 
pretendeu, por um lado, investigar questões relacionadas com as orientações dadas pelo 
Ministério da Educação relativas ao nível de exigência conceptual do trabalho prático 
nesta disciplina. Por outro lado, também se pretendeu investigar os processos de 
recontextualização dessa mensagem expressa nos documentos oficiais ao nível das 
práticas pedagógicas. O problema subjacente à parte da investigação que se apresenta 
nesta comunicação foi o seguinte: Quais os processos de recontextualização que ocorrem 
no interior do currículo e entre este, as fichas de avaliação externa e as práticas 
pedagógicas dos professores, quanto ao nível de exigência conceptual do trabalho prático 
em Biologia e Geologia do ensino secundário? Investigou-se ainda a possível influência 
do contexto social da escola na prática dos professores. 

Associando conceitos das áreas da psicologia e da sociologia, o conceito de 
exigência conceptual inclui, nos estudos mais recentes desenvolvidos pelo Grupo ESSA, 
três dimensões de análise: a complexidade do conhecimento científico, a força da 
fronteira das relações intradisciplinares entre conhecimentos distintos de uma dada 
disciplina científica e a complexidade das capacidades cognitivas (Morais & Neves, 2012). 
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Deste modo, considerando o modelo do discurso pedagógico de Bernstein (2000), a 
exigência conceptual da educação científica abrange aspetos relacionados com o que 
(conhecimentos e capacidades) e com o como (relações intradisciplinares) do discurso 
pedagógico. 

O objeto de estudo da investigação foi, assim, o trabalho prático em Biologia e 
Geologia do ensino secundário, analisado a vários níveis do sistema educativo. Adotou-se 
um significado de trabalho prático abrangente de modo a englobar todas as atividades em 
que o aluno estivesse ativamente envolvido e que permitissem a mobilização de 
capacidades de processos científicos. 

METODOLOGIA 
Este estudo recorreu a uma metodologia mista (Creswell & Clark, 2011; Morais & 

Neves, 2007). Através de uma dialética constante entre o teórico e o empírico, 
analisaram-se vários textos: o currículo de Biologia e Geologia do 10º e 11º ano de 
escolaridade, as fichas de avaliação externa (testes intermédios e exames nacionais 
realizados entre 2006 e 2011) e práticas pedagógicas. No estudo participaram quatro 
professoras de quatro escolas diferentes e respetivas turmas do 10º ano de escolaridade. 

Os diversos textos foram segmentados em unidades de análise e, para a 
caracterização da mensagem subjacente a cada excerto, foram construídos, pilotados e 
aplicados quatro instrumentos para a análise das dimensões de o que e de o como desse 
discurso. Discute-se a conceção destes instrumentos. 

No que respeita à análise de o que, foi construído um instrumento para a 
complexidade dos conhecimentos científicos que teve em consideração a distinção entre 
factos, conceitos simples, conceitos complexos e temas unificadores/teorias. Para a 
elaboração do instrumento relativo à complexidade das capacidades cognitivas, 
considerou-se a Taxonomia proposta por Marzano e Kendall (2007) com quatro níveis 
para o sistema cognitivo: recuperação, compreensão, análise e utilização do 
conhecimento. O grau de complexidade de cada um destes instrumentos foi traduzido 
através de uma escala de quatro graus.  

Relativamente à análise de o como, foram construídos dois instrumentos para a 
análise das relações intradisciplinares, um relativo à relação entre teoria e prática e outro 
relativo às relações entre atividades práticas. Cada um destes instrumentos possui uma 
escala de quatro graus de classificação. Para a definição empírica dos quatro graus da 
escala, partiu-se do significado teórico do conceito de classificação criado por Bernstein 
(2000), que permite definir a força da fronteira entre os vários conhecimentos. Na 
comunicação mostram-se e explicam-se os instrumentos que foram construídos e dão-se 
alguns exemplos dos documentos oficiais e das práticas pedagógicas que evidenciam a 
forma como foi feita a avaliação dos excertos em cada uma das dimensões de análise. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No que respeita ao nível de exigência conceptual do trabalho prático, o currículo de 

Biologia e Geologia, considerado no seu todo, evidenciou um nível relativamente elevado. 
Contudo, quando as componentes de Biologia e de Geologia foram analisadas de forma 
separada, constatou-se que a componente de Biologia apresentou um nível mais elevado 
de exigência conceptual do que a componente de Geologia. No caso da avaliação 
externa, o nível de exigência conceptual do trabalho prático é menor que o do currículo, 
relativamente à componente de Biologia (a mais valorizada na avaliação externa). 
Verificou-se, assim, a ocorrência de descontinuidades entre a mensagem das diferentes 
partes do currículo e entre essa mensagem e a mensagem das fichas de avaliação 
externa quanto ao trabalho prático. 

Quanto às práticas pedagógicas, observadas em unidades temáticas de Biologia 
do 10º ano, verificou-se que nenhuma das práticas evidenciou um elevado nível de 
exigência conceptual do trabalho prático. Essas práticas tenderam a aproximar-se do 
nível de exigência expresso nas fichas de avaliação externa. Foi, assim, a avaliação 
externa que determinou as regras do que foi valorizado quanto ao nível de exigência 
conceptual do trabalho prático nas práticas dos professores. Estes resultados evidenciam 
fortes processos de recontextualização dentro e entre campos do sistema educacional, 
com uma diminuição da exigência conceptual ao longo desse sistema. Discutem-se estes 
processos de recontextualização e as suas causas, nomeadamente em que medida 
podem ter sido influenciados pelo contexto social da escola e discutem-se ainda as suas 
consequências para o nível de literacia científica dos alunos. 
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O USO DE VISUALIZAÇÕES NA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA: A FORMAÇÃO 
PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES 

Celeste Rodrigues Ferreira; Mónica Baptista; Agnaldo Arroio 
Instituto de Educação – Universidade de Lisboa; Faculdade de Educação - Universidade de São 

Paulo 

Resumo  
Diferentes aspectos do conhecimento podem ser representados através de palavras ou de 
representações não verbais. Neste estudo procurou-se analisar a forma como catorze professores 
em serviço entendem o papel das visualizações na educação científica e o impacto de um curso 
de formação sobre as suas concepções prévias. Foi usada uma metodologia investigação 
qualitativa. Os resultados sugerem que estes professores tinham uma percepção positiva sobre o 
uso de ferramentas visuais como auxiliares à construção do conhecimento e que, por isso, os 
utilizavam nas suas aulas. No entanto, mostraram dificuldades em explicar por que é que isso 
acontece, baseando-se em razões de ordem pragmática. Apresentaram igualmente algumas 
dúvidas quanto aos critérios a usar na seleção das melhores ferramentas, especialmente em 
ambientes multimédia. O programa de formação permitiu-lhes refletir sobre o papel da 
visualização no ensino de ciências e estarem mais conscientes das potencialidades destes 
recursos e de alguns critérios que podem ser usados para os escolher de forma a contribuírem 
para uma aprendizagem mais eficaz evitando a criação de concepções erradas nos alunos. 

Palavras–Chave: Visualizações, Educação científica, Formação de professores. 

Abstract  
Different aspects of knowledge can be represented by words or non-verbal representations. In this 
study we sought to examine how fourteen in-service teachers understand the role of visualizations 
in science education and the impact of a training program on their previous conceptions. A 
qualitative methodology was used. The results suggest that these teachers had a positive 
perception about the use of visual tools as aids to the construction of knowledge and, therefore, 
used them in their classes. However, showed difficulty in explaining why this happens, based on 
reasons of pragmatic order. They have also some doubts about the criteria to use in selecting the 
best tools, especially multimedia environments. The training program allowed them to reflect on the 
role of visualization in science teaching and be more aware of the potential of these resources and 
what criteria can be used to select them in order to contribute to a more effective learning avoiding 
misconceptions in students. 

Keywords: Visualizations, Science education, Teachers’ training. 

INTRODUÇÃO  
As explicações científicas modernas contêm muitas vezes quer palavras quer 

visualizações (Akaygun & Jones, 2014). Estas visualizações constituem, por isso, a 
representação não-verbal do conhecimento e incluem fotografias, ilustrações, mapas, 
esquemas, gráficos, animações, simulações e vídeos (Moreno & Mayer, 2007). No 
entanto, para além de representação externa (recurso visual) ou interna (modelo mental) 
outro significado aparece com frequência na literatura (Gilbert, Reiner & Nakhleh, 2008) 
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para o termo “visualização”. Em muitos estudos “visualização” significa atribuir um 
significado, o ato de “visualizar”, ou seja, atuar mentalmente sobre uma representação 
visual (interna ou externa) e produzir um modelo mental (Reiner, 2008). Para Gilbert 
(2007) a visualização é central na aprendizagem, sobretudo das ciências, sendo esta 
considerada como uma capacidade metacognitiva. Neste sentido, o papel atribuído às 
visualizações será de uma importância maior do aquela que por vezes é atribuído pelo 
professor. 

METODOLOGIA 
Este estudo teve como objetivo compreender o que catorze professores em serviço 

da escola pública da grande área de Lisboa, inscritos num curso de formação de 
professores de 50h, entendem sobre o uso de visualizações no ensino de ciências e o 
impacto deste curso nas suas concepções prévias. Para atingir estes fins, escolheu-se 
uma metodologia qualitativa, com orientação interpretativa. Os professores foram 
convidados a construir uma sequência didática sobre algum conteúdo de física ou química 
para ser usada em sala de aula recorrendo ao uso de visualizações. A análise dos dados 
foi realizada através de um processo de criação de categorias e subcategorias sobre a 
noção de visualização e o uso de visualizações. Estas categorias foram analisadas em 
dois momentos: antes e após o curso de formação. 

Participantes 
Na Tabela 1, encontra-se uma caracterização geral dos professores em termos de 

curso de graduação, disciplinas lecionadas atualmente, horário letivo semanal e tempo de 
serviço total. Os professores foram identificados por um código (P1, P2, etc.). 

RESULTADOS 
Noção de visualização 

No que diz respeito à noção de visualização, a maioria das referências iniciais 
foram “recursos visuais”, “projecção de filmes, power points...” ou “ferramentas”. Após o 
curso continuamos a ter um número maior de professores que associam o termo 
“visualização” a recurso. 

Capacidades de visualização 
No questionário prévio a maioria dos professores, ou não respondeu, ou referiu-se 

a estas capacidades de visualização de uma forma muito superficial, sendo a resposta 
mais comum entender ou compreender uma imagem. Durante a entrevista final, eles 
mostraram alguma evolução nesta área, mas ténue.  
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Tabela 1: Caracterização geral dos professores 

Nota. 1) A maioria dos professores tem no seu horário mais duas a três horas (depende da escola) de serviço de escola 
(por exemplo, apoio individual a alunos), que não é considerado hora letiva, ou seja, a lecionar a sua disciplina com uma 

turma em sala de aula. 

Professor Curso de Graduação Disciplina (s)
Horário 
letivo 

semanal 
(horas)1

Tempo 
total de 
serviço 
(anos)

P1
Licenciatura em Ensino de 
Química e Física (variante 

Química)

C. Físico-
Químicas/Física e 

Química A
20 11

P2 Licenciatura em Ensino de 
Química e Física

C. Físico-
Químicas 22 8

P3
Licenciatura em Ensino de 
Química e Física (variante 

Química)
Físico e Química 

A 16 9

P4 Eng. Química 
C. Físico-

Químicas/Física e 
Química A 

18 20

P5 Eng. Química Físico e Química 
A 20 21

P6
Eng. Química Industrial/

Mestrado em Ciências da 
Educação

C. Físico-
Químicas/Física e 

Química A
18 19

P7
Eng. Química Industrial/

Mestrado em Química para o 
Ensino

C. Físico-
Químicas/Física e 

Química A
18 28

P8 Eng. Física e dos Materiais C. Físico-
Químicas/ Física 20 17

P9 Eng. Química Industrial
C. Físico-

Químicas/Física e 
Química A

22 18

P10 Licenciatura em Ensino de 
Química e Física

C. Físico-
Químicas 22 12

P11
Licenciatura em Química/
Mestrado em Didática das 

Ciências
C. Físico-
Químicas 22 14

P12
Licenciatura em Química/
Mestrado em Ciências da 

Educação
Físico-Química A/ 

Química 20 24

P13 Eng. Química/Mestrado em 
ensino de Física e Química

C. Físico-
Químicas 22 1

P14

Licenciatura em Ensino de 
Química/Mestrado em 

Metodologia do Ensino de 
Ciências

 Físico-Química A/ 
Química 20 25
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Motivos para o uso 
Em relação aos motivo(s) para o uso de visualizações, as respostas são pouco 

diversificadas, referindo que uso de visualizações serve principalmente para “facilitar a 
aprendizagem” ou “...melhorar o processo de ensino-aprendizagem”, mas vários 
professores também mencionaram que é para tornar as aulas mais interessantes. Após o 
curso, durante a entrevista, a maioria mencionou que os motivos se mantêm, reafirmando 
que é para facilitar a aprendizagem dos alunos. 

Potencialidades das visualizações 
A partir das respostas ao questionário prévio foram identificadas três principais 

potencialidades das visualizações: facilitar a aprendizagem, aumentar o interesse e captar 
a atenção e ilustrar conceitos e visualizar fenómenos. Após a ação de formação, 
verificamos um aumento significativo das potencialidades atribuídas às visualizações. De 
uma forma geral, todos os grupos continuam a atribuir a estes recursos a potencialidade 
de permitir a visualização/ilustração de fenómenos, mas agora referem com maior enfâse 
a visualização/percepção de modelos e também, a sua construção.  

Critérios para o uso 
No(s) critério(s) para a escolha de visualizações, inicialmente as respostas são 

bem diversificadas. No entanto, as mais comuns são: o de estarem relacionadas com o 
conteúdo a estudar e/ou serem apelativas. Após o curso aparecem outras referências 
mais dentro do campo da psicologia cognitiva discutidas na formação como, por exemplo, 
a complexidade do recurso, a carga cognitiva e a faixa etária.  

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
Após a formação verificamos que a maioria ainda associa o termo visualização 

apenas à ferramenta/recurso, não tendo relacionado com a capacidade de elaborar 
mentalmente um modelo, o que significa que estes apresentam uma noção incompleta do 
papel destes recursos na aprendizagem. No que diz respeito à subcategoria 
“Capacidades de visualização”, os resultados são idênticos aos verificados na 
subcategoria anterior. Após a formação detectamos que a evolução é muito ténue. As 
razões prendem-se com a pouca extensão das discussões sobre estes conceitos e menor 
envolvimento de alguns professores no curso de formação aquando da discussão dos 
aspectos mais teóricos. 

Na subcategorias relativas ao “Uso das visualizações”: “Motivos”, “Potencialidades 
das visualizações” e “Critérios de escolha das visualizações”, apresentaram no momento 
pós-formação uma evolução mais sólida. Pensa-se que esta diferença se deve ao fato 
dos professores terem tido a oportunidade de aplicar a sequência em sala de aula e de 
terem elaborado um relatório sobre a mesma. Desta forma, a prática e a reflexão sobre 
esta lhes permitiu perceber mais potencialidades inerentes ao seu uso. O fato de 
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perceberem melhor o impacto destes recursos na construção de conhecimento, implica 
um maior cuidado na sua escolha. 
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DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: CONCEPÇÕES QUE SUSTENTAM A 
ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
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Unijuí, Universidade Regional do Noreoeste do Estado do Rio Grande do Sul 

Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo discutir sobre como a dimensão ensino se efetiva no 
Ensino Superior, principalmente em cursos de bacharelado. Parte-se do princípio da 
indissocialibilidade entre pesquisa, ensino e extensão, previsto na Constituição Federal Brasileira 
de 1988. Tem como problemática a compreensão da atuação dos professores na atividade de 
ensino e como estes percebem a relação com a pesquisa e a extensão no exercício da docência. 
Para tanto, são analisados questionários aplicados a professores com formação em bacharelado 
de diferentes instituições brasileiras de ensino superior. Participaram dessa pesquisa 81 
professores, mas nosso corpus de análise são 41 profissionais com formação em nível de 
graduação em Bacharelado. Utiliza-se uma abordagem quali-quantitativa desses instrumentos, 
com análise textual discursiva, categorizando as concepções desses sujeitos, bem como, 
bibliografia que aborda a temática. É possível visualizar um momento significativo no processo de 
formação de profissionais que atuam como docentes no ensino superior, pois existem políticas 
públicas e incentivos estatais na busca de melhoria da formação desses professores. Além disso, 
o Plano Nacional de Graduação prevê metas e linhas programáticas que poderiam contribuir no 
processo de formação de um novo perfil docente. Autores como Ilma Passos Alencastro Veiga 
(2012), Balduino Antonio Andreola (2007) e Walter Frantz (2013) são interlocutores nessas 
reflexões. 

Palavras-Chave: Ensino superior, docência, ensino, pesquisa, extensão. 

Abstract 
This work is intended discuss how to effective teaching dimension in Higher Education especially 
in bachelor's degree programs. It starts from the principle of inseparability between research, 
teaching and extension provided to the Brazilian Federal Constitution of 1988. Has like a problem 
the comprehension to the performance of teachers in teaching and how they realize the 
relationship with the research and extension in the teaching profession. Therefore, questionnaires 
are applied to the teachers with degrees in Bachelor of different Brazilian institutions of higher 
education and therefore are analized. Participated in this research, 81 teachers, but our analysis 
corpus are 41 professionals with graduate-level training in Graduate Degree. We use a qualitative 
and quantitative approach of these instruments, with discursive textual analysis, categorizing the 
conceptions of these subjects, as well as literature that addresses the issue. We can visualize a 
significant moment in the formation of professionals who work as teachers in higher education, as 
there are public policies and government incentives in the search for improved training of these 
teachers. Besides the National Plan for Undergraduate provides goals and programmatic lines that 
could contribute to the training of new staff profile process. Authors such as Ilma Passos 
Alencastro Veiga (2012), Balduino Antonio Andreola (2007), Walter Frantz (2013) are partners in 
these reflections. 

Keywords: Higher education, teaching, education, research, extension. 
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INTRODUÇÃO  
O princípio da indissocialibilidade entre pesquisa, ensino e extensão está posto no 

meio universitário. Porém ainda existem muitos desafios a serem enfrentados para que 
ela se efetive. É objetivo, deste artigo, discutir de forma mais pontual a dimensão ensino. 
Para tanto, teremos como foco de análise, as concepções de docentes com formação em 
cursos de bacharelado. A questão central gira em torno da compreensão que esses 
profissionais têm de suas atuações na atividade de ensino.  

São analisados questionários aplicados a professores de diferentes instituições 
brasileiras de ensino superior, categorizando suas concepções com relação a prática 
docente. Abordaremos a Docência no Ensino Superior, com apresentação dos dados 
coletados e reflexões a partir da categorização realizada.  

METODOLOGIA 
Para proceder as análises sobre as concepções dos professores sobre sua 

atuação no ensino superior utilizamos um questionário composto por 23 perguntas, com 
perguntas fechadas e abertas. Os professores responderam sobre o perfil pessoal e 
acadêmico; trajetória de formação e de atuação docente; e sobre as dimensões ensino, 
pesquisa e extensão. 

Com relação às dimensões ensino, pesquisa e extensão foram realizadas cinco 
perguntas abertas: Como você compreende a sua atuação na atividade de ensino? Como 
você compreende a sua atuação na atividade de pesquisa? Como você compreende a 
sua atuação na atividade de extensão? Em sua atuação há relação entre as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão? Explicite. Você considera as atividades de pesquisa e de 
extensão em suas atividades de ensino? 

As entrevistas foram realizadas com 81 professores, mas nosso corpus de análise 
são os com formação em nível de graduação Bacharelado (Figura 1). Dos 81 
entrevistados, 41 tem formação em curso de Bacharelado e destes somente 4 possuem 
especialização e três Mestrado em área pedagógica (Figura 2). Buscamos as concepções 
destes profissionais com relação à atuação profissional na dimensão ensino. Como a 
metodologia de análise desses dados foi a Análise Textual Discursiva (ATD), levantamos 
categorias que são recorrentes nas respostas dos entrevistados.  
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PRINCIPAIS RESULTADOS E BREVE DISCUSSÃO 
Universidade espaço e tempo de produção e difusão do conhecimento 

Historicamente o ensino como um todo foi privilégio de algumas camadas da 
população. Inicialmente com a aristocracia e posteriormente com a burguesia. Mas com o 
avanço do capitalismo a escola passou a ser uma necessidade inclusive para as camadas 
populares.  

Conforme Walter Frantz “a universidade nasceu no final da Idade Média. Nasceu 
em contexto histórico de afirmação da liberdade e da ciência como fundamento da 
sociedade humana” (2013, p. 16). No Brasil, a Universidade inicialmente se apresenta 
com características colonialistas. A educação jesuítica tinha uma postura fortemente 
moralizante e com preocupação com a formação geral. Os cursos vinculados ao Ensino 
Superior no Brasil eram de caráter elitista, pois na sua maioria eram cursos como 
Medicina, Direito, Engenharia.  

Balduino Antonio Andreola no texto A Universidade e o colonialismo denunciado 
por Fanon, Freire e Sartre, faz críticas contundentes a universidade brasileira, que 
segundo ele, apresenta formas de colonialismo intelectual e acadêmico. Faríamos a 
negação de muitos pensadores brasileiros. Seria o que Andreola chama de “complexo de 
inferioridade e de inferiorização intelectual” (2007, p. 53). Para Frantz (2013) é no espaço 
e tempo da academia que o conhecimento a serviço da vida deve ser produzido, assim 
como é nela que a difusão desse conhecimento se inicia. 

Docência no Ensino Superior: concepções sobre a atuação na dimensão ensino 

Segundo Ilma Passos Veiga (2005) é fundamental que compreendamos como a 
docência universitária se caracteriza e como ocorrem os processos de formação desses 
profissionais. Entendemos necessário pensar sobre a docência universitária e, por isso, 
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apresentamos alguns dados para que possamos refletir principalmente sobre como os 
docentes se percebem como professores. 

No desenvolvimento das entrevistas, ao responderem sobre a questão “Como você 
compreende a sua atuação na atividade de ensino?”, surgiram as cinco categorias, 
apresentadas durante o desenvolvimento do texto: Momento de interação; Busca da 
excelência e formação dos profissionais; Relação Teoria e Prática; Relação entre ensino, 
pesquisa e extensão e a Falta de formação pedagógica adequada. Apresentaremos 
fragmentos das respostas desses professores 

Vários professores fizeram referência a interação que ocorre no espaço da sala de 
aula. É impossível desconsiderar a importância da interação no processo e socialização e 
de desenvolvimento dos sujeitos. É pela inter-relação entre sociedade, cultura e indivíduo 
que vamos nos constituindo. E a escola é um espaço e tempo em que as relações podem 
ser prenhes de sentidos. 

Os professores apresentam suas concepções com relação a sua atuação na 
atividade como sendo um “momento de interação com os estudantes, onde posso orientar 
a ap rend i zagem dos mesmos e v i sua l i za r ho r i zon tes d i f e ren tes de 
pensamento” (Professor 5). Já o Professor 31 diz que “o professor apresenta papel 
importante para despertar o interesse e a vocação do aluno pela área do conhecimento 
que ele dá aula”. É inegável a preocupação destes professores com relação a 
aprendizagem dos alunos, sem considerar aqui as concepções pedagógicas destes 
profissionais. O professor precisa considerar quem seus alunos e criar condições para 
que eles aprendam, lembrando que cada sujeito é único. Considerar o aluno como sujeito 
do processo e que possui conhecimentos prévios é fundamental no exercício da docência 
no ensino superior.  

A grande maioria das respostas faz referência à necessidade da busca pela 
excelência no exercício da docência, bem como do serviço prestado, e, da formação dos 
profissionais que passam pela universidade. Os professores, via de regra são 
profissionais que possuem domínio de seu campo de formação e passam então a atuar 
na docência como formadora de novos profissionais. 

Podemos visualizar essas questões em alguns excertos das entrevistas, como é o 
caso do Professor 8 “Considero positiva e boa, pois sempre procuro atingir a excelência 
trazendo para, sala de aula fato  novo   e que possa contribuir para o crescimento e 
desenvolvimento do corpo discente visando com isso o mercado de trabalho, pra esses 
mesmos discentes”. É a ideia da formação de qualidade, atualizada e que possa “garantir” 
um futuro de realização e sucesso. Para isso, os professores consideram fundamental a 
articulação entre o campo teórico e prático.   

Os professores entrevistados fazem referência a formação para a docência ou as 
dificuldades enfrentadas pela falta dela. Como é o caso do Prof. 16 que diz que “É 
importante salientar que a universidade proporciona ao seu quadro docente atividades 
pedagógicas (cursos) com o intuito de melhorar a proposta docente, especialmente em 
como transmitir de maneira eficaz os conteúdos propostos (...)”. Já o Professor 35 
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responde que foi “‘contratado’ com base nas minhas qualificações científicas e sou 
avaliado com base nas minhas habilidades de ensino”. É muito comum o professor sentir-
se sozinho nesse processo de se fazer professor. 

Acreditamos na necessidade de pensar de forma séria a formação de professores 
do ensino superior, principalmente a formação continuada. Compactuamos com os 
autores ao apontarem a faculdade de educação como espaço e tempo de 
acompanhamento e inserção dos docentes e de formação continuada desses 
profissionais. O processo de construção da docência é repleto de conflitos e que devem 
ser considerados e enfrentados de forma ética, pensando sempre na intencionalidade do 
processo educativo.  
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Universidade de Aveiro, Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de 

Formadores 

Resumo 
A presente comunicação descreve sumariamente o processo de desenvolvimento pessoal, 
profissional e social de uma professora do 2.º Ciclo do Ensino Básico, antes e após a participação 
na Formação Continuada de Professores do 2.º Ciclo do Ensino Básico em Ensino Experimental 
das Ciências. Neste contexto definiram-se como objetivos: i) caraterizar as conceções acerca de 
trabalho experimental da docente antes e após a participação no Programa de Formação; ii) 
caraterizar as suas práticas didático-pedagógicas de base experimental, antes e após a 
participação no Programa de Formação; e iii) apresentar a sua avaliação do Programa de 
Formação. 
Assumindo-se a investigação como qualitativa, recorreu-se ao desenho de estudo de caso, com 
recurso a várias técnicas e instrumentos de recolha de dados, como por exemplo, ao questionário 
de avaliação do Programa de Formação e à entrevista semiestruturada. Os resultados pareceram 
indicar que a professora alterou as suas conceções acerca de trabalho experimental, bem como 
as suas práticas que passaram a privilegiar o trabalho experimental com os alunos. Para além 
disso, a professora referiu o impacte do Programa de Formação quer nas suas conceções quer 
nas suas práticas. Concluiu-se que o Programa de Formação contribui para o desenvolvimento 
pessoal, profissional e social desta professora, o que revela também a importância da formação 
continuada de professores de ciências. 

Palavras–Chave: Formação de Professores, Trabalho Experimental, Conceções, Práticas 
Didático-Pedagógicas 

Abstract  
This communication briefly describes teacher development process - personal, professional, and 
social - before and after participating in Continuing Training for Primary Education Teachers (Key 
Stage 2) teaching Experiment-Based Science. The main goals are: i) to characterise the 
conceptions associated with the teacher’s experimental work before and after participating in the 
Training Programme; II) to characterise her experiment-based pedagogical and didactic methods 
before and after participating in the Training Programme; iii) to present her assessment of the 
Training Programme. 
Based on a qualitative research approach, we decided to design a case study using various 
techniques and data collection instruments, such as questionnaires to assess the Training 
Programme and semi-structured interviews. 
The results showed that teacher amended her conceptions regarding experimental work as well as 
her teaching methods. She now privileges experimental work with students. Or furthermore, the 
teacher mentioned the impact of the Training Programme both on her conceptions and methods. 
We concluded that the Training Programme contributed to teacher Luciana’s personal, 
professional, and social development, which also shows the importance of continuing training for 
science teachers. 

Keywords: Teacher Training, Experimental Work, Conceptions, Pedagogical and Didactic Methods 
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INTRODUÇÃO  
Vivemos numa sociedade cada vez mais informada, na qual a ciência e a 

tecnologia progridem a uma velocidade cada vez mais célere, exigindo-se cidadãos cada 
vez mais formados e informados sobre a realidade em que vivem. Perante esta exigência, 
o conhecimento científico assume um lugar privilegiado (Martins, 2011) na educação e 
formação do indivíduo, surgindo o desenvolvimento da literacia científica como meta para 
a Educação em Ciências nas escolas. 

Neste contexto é necessário que a escola e os seus professores lhes proporcionem 
o desenvolvimento da literacia científica (Vieira, Tenreiro-Vieira e Martins, 2011; Paixão, 
2012), que tem sido defendida por professores, investigadores e decisores políticos como 
uma área prioritária, dando especial ênfase à importância do desenvolvimento de uma 
Educação em Ciências de qualidade. 

Contudo, apesar do “reconhecimento internacional da importância educativa do 
ensino das Ciências” (Varela, 2009, p. 1), as práticas didático-pedagógicas dos 
professores não sofreram alterações significativas no que concerne à implementação do 
ensino experimental das ciências (Varela, 2009; Millar, 2010; Harlen, 2011).  

Neste enquadramento, a presente comunicação procura apresentar as respostas 
às seguintes questões de investigação: “Qual o impacte do Programa de Formação (PF) 
para uma Educação em Ciências de base experimental, no 2.º Ciclo do Ensino Básico (2.º 
CEB): a) na (re)construção das conceções da professora Luciana (pseudónimo) acerca do 
Trabalho Experimental (TE)?; b) e na promoção intencional, por parte da professora 
Luciana, de práticas didático-pedagógicas de base experimental no 2.º CEB? 

A Formação de Professores em Ensino Experimental das Ciências no 2.º CEB 
O Programa de Formação (PF) Continuada de Professores do 2.º CEB em Ensino 

Experimental das Ciências (EEC) que se desenvolveu teve como grande objetivo 
melhorar as aprendizagens dos alunos do 2.º CEB em Ciências, através do 
desenvolvimento de práticas de índole experimental, tendo como intenção apoiar os 
professores no seu desenvolvimento pessoal, profissional e social, para que pudessem 
(re)construir as suas conceções sobre TE e implementar práticas didático-pedagógicas de 
índole experimental, num trabalho formativo de colaboração entre professores e 
professores e formador, num ambiente de partilha e de reflexão constante. Este PF 
desenvolveu-se em cinquenta em quatro horas, correspondendo vinte e sete horas a 
trabalho presencial e vinte e sete horas a trabalho autónomo. As sessões de trabalho 
subdividiram-se em 7 sessões de grupo (SG) e 3 sessões de acompanhamento (SA) por 
parte do formador. 

As SG foram sessões que envolveram um grupo de professores-formandos (entre 
dez a vinte professores), sendo estas sessões de cariz teórico-prático, direcionadas para 
a preparação, execução e discussão com e pelos professores das atividades 
experimentais a desenvolver em sala de aula, bem como para a análise e reflexão de 
textos de referência sobre as temáticas relevantes da educação e didática das Ciências. 
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As SA corresponderam à observação de práticas letivas em sala de aula (3 SA por cada 
um dos professores-formandos), seguidas de reflexão. A observação em sala de aula teve 
a durabilidade de 1h30min e a reflexão, após a aula, de 30min. 

A interação e o apoio em relação à componente de trabalho autónomo foram 
previstos de acordo com as necessidades dos professores em formação, ou seja, 
ocorreram quando estes solicitavam apoio ou esclarecimento de dúvidas no que concerne 
à formação, bem como de dúvidas decorrentes da planificação das aulas de TE. 

METODOLOGIA  
O estudo procurou compreender a realidade das conceções e práticas de 

professores do 2.º CEB em ensino experimental das ciências, assumindo-se como um 
estudo de natureza qualitativa, de carácter interpretativo. Optou-se por um estudo de caso 
descritivo-interpretativo pois, pretendeu-se conhecer e compreender as conceções e 
práticas didático-pedagógicas de professores do 2.º CEB, em EEC, e entender como é 
que um PF pode contribuir para o desenvolvimento pessoal, profissional e social dos 
professores, através da avaliação do seu impacte nas conceções e práticas destes 
professores. 
A investigação apoiou-se em três técnicas: i) Observação; ii) Inquérito e iii) Análise 
Documental, e recorreu-se a vários instrumentos de recolha de dados, tal como entrevista 
semiestruturada e questionário de avaliação do PF. Estes instrumentos apoiaram o 
processo de recolha de dados para se poder descrever o caso da professora Luciana, que 
tinha 49 anos, 24 anos de serviço e lecionava num 6.º ano de escolaridade. 

PRINCIPAIS RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No que concerne às conceções sobre TE, antes do PF, a professora Luciana 

definiu TE como atividades em que os alunos “experienciam algo” e “experiências”, tendo 
apresentado dificuldades na utilização/conhecimento dos termos prático, laboratorial e 
experimental aquando da solicitação para classificar as atividades desenvolvidas em 
Ciências. Deu como exemplos de atividades experimentais, atividades práticas e 
atividades práticas laboratoriais. Antes do PF, implementou com os seus alunos uma 
atividade prática que classificou como prática laboratorial e experimental. Após o PF, a 
professora Luciana apresentou conceções realistas sobre TE, o que nos leva a concluir 
que o Programa de Formação Continuada de Professores em EEC no 2.º CEB contribuiu 
para a (re)construção das conceções de TE desta professora. 

No que diz respeito às práticas da professora Luciana, antes do PF, implementou 
atividades de natureza prática e na 3.ª SA implementou uma atividade prática 
experimental, tendo referido à Formadora que tinha sido a primeira vez que privilegiou, 
explicitamente, este tipo de trabalho nas suas aulas, o que nos leva a concluir que o 
Programa de Formação Continuada de Professores em EEC no 2.º CEB também teve 
impacte nas práticas da professora Luciana.  
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Para a Professora Luciana, o PF teve impacte nas suas práticas de ensino, porque 
a levou a refletir sobre as suas práticas e a “diferenciar aulas práticas, de laboratoriais ou 
experimentais e esclarecer todas as dúvidas”. Para além disso, referiu que a formação, a 
levou a alterar as suas práticas no que concerne a “alterações a efetuar nos relatórios de 
experiências (procedimentos e materiais) e aplicar mais vezes a carta de planificação”, 
avaliando o contributo do PF para implementar o ensino experimental nas suas aulas, 
como “muito importante dado ir alterar muitos aspetos das minhas práticas de ensino, 
nomeadamente na implementação efetiva de atividades experimentais”.  

Estes resultados são concordantes com a perspetiva de autores, como Vieira 
(2003), o qual afirma que a formação continuada de professores traz mudanças nas suas 
práticas didático-pedagógicas. No entanto, é de salientar que, apesar das mudanças 
verificadas nas práticas desta professora, é necessário continuar a investir na formação 
em EEC, para que seja uma realidade nas salas de aula. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
Harlen, W. (2011). Why is learning science important in primary schools? In W. Harlen 

(Ed.), ASE Guide to Primary Science Education (pp. 2-9). Hatfield: Association for 
Science Education. 

Martins, I. (2011). Ciência e Cidadania: perspectivas de Educação em Ciência. Actas do 
XIV Encontro Nacional de Educação em Ciências. Braga: Universidade do Minho.   

Millar, R. (2010). Analysing practical science activities to assess and improve their 
effectiveness. Hatfield: The Association of Science Education. University of York. 

Paixão, F. (2012). Educação CTS para a literacia científica num livro que eu li. Indagatio 
Didactica. 4 (3), 35-44. 

Varela, J. (2009). Ensino Experimental das Ciências no 1º Ciclo do Ensino Básico: 
construção reflexiva de significados e promoção de competências transversais. 
Tese de doutoramento. Braga: Instituto de Estudos da Criança, Universidade do 
Minho. 

Vieira, R. (2003). Formação continuada de Professores do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico 
para uma Educação em Ciências com orientação CTS/PC. Tese de doutoramento. 
Aveiro: Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa, Universidade de Aveiro. 

Vieira, R., Tenreiro-Vieira, C. & Martins, I. (2011). A Educação em Ciências com 
Orientação CTS – atividades para o ensino básico. Porto: Areal Editores. 

�528



EFEITOS DE UMA OFICINA DE FORMAÇÃO CONTÍNUA DE 
PROFESSORES/AS DE CIÊNCIAS NO DESENVOLVIMENTO DE 

PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO-AÇÃO COLABORATIVA  

Rosa Maia; Teresa Vilaça  
Universidade do Minho  

Resumo 
O objetivo deste estudo foi analisar quais são os efeitos nas práticas de professores/as de 
Ciências, de uma ação de formação que visa preparar para a utilização da investigação-ação 
colaborativa (IA). Após o diagnóstico inicial das necessidades de formação nesta área, planificou-
se, implementou-se e avaliou-se uma oficina de formação. Nesta comunicação, apenas serão 
apresentados e discutidos os resultados preliminares de um projeto de IA desenvolvido por 
professores/as (n=4) que frequentaram a formação contínua, com os seguintes objetivos: i) 
caraterizar como evoluíram as suas práticas de ensino durante o projeto de IA colaborativa; ii) 
identificar as práticas de (auto)supervisão que utilizaram no desenvolvimento do projeto. Os dados 
recolhidos através dos documentos produzidos pelos/as formandos/as e alunos/as (e-portefólio) e 
notas de campo das reuniões intermédias com cada grupo de IA, foram transcritos e analisados 
num sistema de categorias misto. Os resultados mostraram que estes/as professores/as foram 
capazes de colaborar para caraterizar as situações problemáticas da aula, hierarquiza-las em 
função da necessidade de as resolver, decompor a situação problemática em questões de 
investigação, organizar e implementar um plano de ação e planificar um dispositivo de supervisão. 
Estes resultados parecem mostrar que envolver professores/as de Ciências em projetos de IA 
pode ser crucial para a mudança positiva das suas práticas na aula e o desenvolvimento de 
profissionais reflexivos. 

Palavras–Chave: professores/as de ciências; investigação-ação colaborativa; formação contínua 
de professores/as. 

Abstract  
The objective of this study was to analyse the effects on the practices of science teachers of an in-
service teacher training workshop to prepare for the use of collaborative action-research (AR). 
After the initial diagnosis of teacher training needs in this area, a workshop was planned, 
implemented and assessed. In this presentation preliminary results of one AR project developed by 
teachers (n=4) who attended this training, will be presented and discussed with the following 
objectives: i) to characterize how their teaching practices evolved during the AR project; ii) to 
identify the practices of (self) supervision used in the project. Data collected through documents 
produced by the trainees and students (e-portfolio) and field notes of intermediate meetings with 
each AR group were transcribed and analysed in a system of mixed categories. The results 
showed that these teachers were able to collaborate to characterize problematic classroom 
situations, ranks them according to the need to resolve them, break down the problematic situation 
in research questions, organize and implement an action plan and plan a monitoring supervision 
device. These results demonstrate that science teachers’ involvement in AR projects can be crucial 
for promoting positive changes in their teaching practices and in the development of reflective 
professionals. 

Keywords: Science teachers; collaborative action-research; in-service teacher training. 
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INTRODUÇÃO  

De acordo com investigações revistas por Korthagen (2011) a maioria dos/as 
docentes revela muita resistência à mudança, porque tem pouco tempo para pensar e, 
portanto, precisa de respostas rápidas e concretas para situações para as quais não está 
treinada.  

A comunidade e os/as docentes devem ser parceiros/as no processo de ensino; 
pois é fundamental haver docentes com bons conhecimentos e pais/mães que se 
responsabilizem pelos comportamentos e atitudes dos/as educandos/as (Schulman, 
1986). Neste sentido, a formação de professores/as implica uma supervisão pedagógica 
contínua ao longo da vida, baseada no desenvolvimento do/a professor/a como um 
prático/a reflexivo/a e autónomo/a, que desenvolve competências de autoquestionamento, 
autoavaliação e auto-supervisão, dentro de uma escola reflexiva que visa a melhoria 
contínua e sustentada das suas práticas (Alarcão & Tavares, 2003).  

De acordo com Costello (2011), a investigação-ação (IA) implica planear, agir, 
observar e refletir sobre o que se faz no dia-a-dia do/a professor/a. Na sua perspetiva, 
este processo leva a um crescimento e melhoria na prática letiva e a um aperfeiçoamento 
pessoal, onde os/as participantes têm oportunidade de adquirir novas habilidades e 
conhecimentos, aprender sobre seu próprio processo de aprendizagem, ouvir as 
perspetivas de outras pessoas e prestar especial atenção às influências sociais e culturais 
na aprendizagem e à construção do conhecimento pessoal e profissional.  

Reason (1994) argumenta que a IA participativa tem o duplo objetivo de produzir 
conhecimento e ação diretamente útil para um grupo de pessoas através da investigação, 
educação e ação sociopolítica e capacitar as pessoas para um segundo nível mais 
profundo, através do processo de construção e uso do seu próprio conhecimento. Neste 
contexto, a IA encorajará os/as docentes a avaliarem sistematicamente a sua prática e 
refletirem continuamente sobre ela, numa estratégia de intervenção e de desenvolvimento 
profissional contínuo (Zeichner, 2009). 

Em suma, esta comunicação visa: i) caraterizar como evoluíram, após uma 
formação contínua, as práticas de ensino de professores/as de ciências durante o 
desenvolvimento de projetos de IA colaborativa; ii) identificar as práticas de 
(auto)supervisão que utilizaram no desenvolvimento do projeto. 

METODOLOGIA  

Desenho do estudo 

Este estudo desenvolveu-se em três fases: 1.º) diagnóstico das práticas 
pedagógicas e de (auto)supervisão nas escolas; 2.º) sessões presenciais na Oficina de 
Formação sobre “IA Colaborativa como Estratégia de Inovação nas Práticas de 
Professores de Ciências” (25h); 3.ª) sessões não presenciais desenvolvidas em contexto 
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de escola (25h). As 1.ª e 2.ª fases não serão descritas pois não são objeto desta 
comunicação. 

Na 3.ª fase, as sessões não presenciais visaram o desenvolvimento de projetos de 
IA na escola. Os/as formandos/as dividiram-se em quatro grupos de IA, organizados em 
função da situação problemática de partida que identificaram como comum aos elementos 
do grupo. Durante este processo de implementação dos projetos de IA a formadora 
desempenhou o papel de supervisora, reunindo com cada grupo de IA sempre que a 
solicitaram ou para fazer o ponto de situação e promover um processo reflexivo 
sistemático sobre o processo em desenvolvimento, os fatores facilitadores e os 
constrangimentos encontrados. Nesta fase, os dados recolhidos através dos documentos 
produzidos pelos/as formandos/as e alunos/as online e offline (portefólio) e notas de 
campo das reuniões intermédias com cada grupo de IA, foram transcritos e analisados 
num sistema categorias misto. Foi feita a triangulação dos resultados obtidos com os 
diferentes instrumentos de recolha de dados. 

Caraterização do grupo de investigação-ação em estudo 

O grupo era constituído por dois professores e duas professoras. O professor P2 
trabalhava na área de Aveiro e tinha duas turmas do 9.º ano, uma com alunos/as em 
regime fechado e AECs. A P3 trabalhava na zona de Leiria tinha seis turmas do 8.º e do 
9.º ano e uma direção de turma. A P5 trabalhava na área de Coimbra tinha duas turmas 
do curso vocacional 8.º ano, onde lecionava várias disciplinas de ciências e era 
coordenadora do PES. O P9, trabalhava na mesma escola da P5, tinha três turmas onde 
lecionava Matemática e Ciências da Natureza, Apoio ao Estudo, Oferta Complementar, e 
tinha uma direção de turma. 

RESULTADOS PRINCIPAIS E DISCUSSÃO  
1º ciclo de IA. O grupo decidiu identificar quais os principais fatores que 

condicionavam o sucesso escolar dos alunos. Decidiram agir observando as suas aulas e 
analisando-as na OF para identificar os fatores que na sala de aula poderiam levar a 
esses resultados. Todos os/as professores/as deste grupo identificaram como principal 
problema comum à maioria das turmas a falta de motivação dos/as alunos/as para a 
aprendizagem das ciências.  

2º ciclo de IA. Face a estes resultados estabeleceram como segundo problema de 
investigação analisar qual o efeito na motivação dos/as alunos/as para a aprendizagem 
das ciências da adopção preferencial de estratégias na sala de aula que eles/as 
identificaram como pessoalmente mais motivadoras. Para resolver este problema 
definiram os seguintes objetivos: i) identificar as estratégias que motivam mais os alunos 
para a aprendizagem das ciências; ii) caraterizar o grau de motivação dos alunos nas 
aulas de Ciências durante a implementação dessas estratégias; iii) descrever a opinião 
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dos alunos sobre as alterações que foram introduzidas nas aulas de Ciências; iv) avaliar 
se as alterações no ensino resultaram nas mudanças desejadas. 

3º ciclo de IA (apenas planificado). Face às evidências recolhidas os/as docentes 
propuseram estratégias para melhorar o seu ensino no futuro.   

Mudanças nas práticas de ensino do grupo. Os/as docentes aplicaram um 
questionário nas suas turmas para os/as alunos/as identificarem o que gostavam mais 
nas aulas de ciências, desenvolvendo nas aulas seguintes essas estratégias. Assim, o P2 
passou o filme “O cume de Dante” na tutoria. Na turma de 9.º ano desse professor, bem 
como nas turmas das professoras P3 e P5, os/as alunos/as disseram preferir os trabalhos 
de grupo, as atividades experimentais e as visitas de estudo. Assim, os três professores/
as optaram por trabalho de pesquisa. Os/as alunos/as de P9, apesar de terem 
apresentado o mesmo tipo de preferências, apontaram como o aspeto que menos 
gostavam o registo de apontamentos. Em reunião com a formadora foi proposta uma aula 
de campo, seguida de pesquisa para complementar o ensino. 

Processos de auto e hetero-supervisão do grupo. Durante os projetos foram feitas 
partilhas entre o grupo e com a supervisora, para estabelecer uma rede de apoio reflexivo 
e suporte bibliográfico. Os/as docentes efetuaram registos em portefólio com tratamento 
dos dados recolhidos e análise reflexiva, desenvolvendo competências de reflexão na 
prática, sobre a prática e sobre as suas formas de reflexão tal como argumentado por 
Schulman (1986). 

Competências reflexivas e de investigação sobre as práticas do grupo. Na situação 
inicial foi realizada uma entrevista, onde as práticas reflexivas dos/as professores/as se 
limitavam aos seus pensamentos ou desabafos com o/a colega mais próximo/a. Com a 
construção do portefólio, por natureza reflexivo, os/as docentes habituaram-se a registar 
as suas reflexões de forma sistemática e fundamentada, apontando de imediato 
estratégias para superar essas dificuldades, tal como defendido por Alarcão e Tavares 
(2003). 
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O TRABALHO COLABORATIVO E A BUSCA PELO DESENVOLVIMENTO 
PROFISISONAL: UM CASO DA TERMODINÂMICA 

Maria Inês Ribas Rodrigues; Anna Maria Pessoa de Carvalho 
Universidade Federal do ABC; Universidade de São Paulo  

Resumo  
O desenvolvimento profissional dos professores, assim como discutido mundialmente por diversos 
autores, pode ser potencialmente alcançado por meio de um programa que possua determinadas 
características, dentre elas o trabalho colaborativo e a reflexão sobre a prática dos seus 
integrantes. Este trabalho apresenta um recorte, de uma pesquisa mais ampla, trazendo um 
interessante exemplo de como a atuação no grupo colaborativo possibilita a reconstrução de uma 
ação mediante a reflexão, permitindo a cada participante atingir o desenvolvimento profissional. 
Trata-se de um grupo de integração entre a Universidade e a Escola, na cidade de São Paulo, 
Brasil, composto por professores-pesquisadores de física do ensino médio e formadores da 
instituição de ensino superior. O grupo elaborou atividades investigativas, no contexto pedagógico 
da Termodinâmica, que foram implementadas nas situações normais da escola pública, com vistas 
a alcançar a melhoria do ensino dessa disciplina.  Ao serem levadas para a prática, essas 
atividades eram reelaboradas por meio da reflexão do grupo, durante as reuniões semanais, de 
forma a serem implementadas pelos demais integrantes, mediante a particularidade de cada 
escola. Com abordagem qualitativa, esta investigação teve como fonte de dados reuniões e 
gravação de uma das aulas, objeto central da discussão ora apresentada, onde ocorreu uma 
demonstração investigativa. Como resultado, mostra-se que a racionalidade técnica deve ser 
evitada, por dificultar a ação imediata pelo professor frente ao imprevisto. Conclui-se assim, que o 
processo de desenvolvimento profissional passa pela reflexão sobre a prática, assim como pela 
sua reconstrução facilitada pela atuação num grupo colaborativo. 

Palavras–Chave: Desenvolvimento profissional; professor-pesquisador; ensino de física; formação 
continuada de professores; trabalho colaborativo. 

Abstract  
The professional development of teachers as well as worldwide discussed by several authors, can 
be potentially achieved through a program that has certain features, among them, the collaborative 
work and reflection on the practice of its members. This paper presents part of a broader research, 
bringing an interesting example of how the work in collaborative group allows the reconstruction of 
an action through reflection, enabling each participant to achieve professional development. This is 
a group of integration between the University and the School in the city of São Paulo, Brazil, 
composed of physics teachers-researchers of high school and trainers from higher institution. The 
group produced investigative activities in the pedagogical context of thermodynamics, which were 
implemented in normal situations of the public school, in order to achieve better education of this 
discipline. To be taken to the practice, the results were discussed later during the weekly meetings 
in order to be re-designed and implemented, by the other members, through the particularity of 
each school. Using a qualitative approach, this research has data source, meetings and a 
recording one of the classes, the main object of the discussion presented here. As a result, it is 
shown that technical rationality should be avoided because it impairs immediate action by the 
teacher against the unforeseen. It follows therefore that the professional development process 
passes through reflection on practice as well as for its reconstruction, facilitated by a performance 
of a collaborative group. 
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Keywords: Professional development; teacher-researcher; physics education; in-service teacher 
education; collaborative work. 

INTRODUÇÃO  
 Há mais de quatro décadas, quando se passou a valorizar o processo do ensino 

ao invés do seu produto, muito se tem investigado sobre as formas de tornar o professor 
consciente das suas ações nesse contexto. Assim, a formação continuada dos 
professores de ciências foi e continua sendo objeto de diversas pesquisas (Carvalho & 
Gil-Pérez, 1995; Nóvoa, 1992; García, 1992; Rodrigues, 2010). 

Desta forma, são diversos os problemas abordados nas propostas e programas de 
formação continuada, com destaque em especial, no que diz respeito ao distanciamento 
entre teoria e prática durante a formação inicial. 

Sobre este aspecto, Shön (1987) afirma que este distanciamento resulta do modelo 
da racionalidade técnica predominante no currículo da Licenciatura. Segundo este 
modelo, resultados teóricos são levados para a prática pelo professor, sem que haja um 
questionamento crítico a respeito. 

Consonante a esses aspectos, o trabalho colaborativo (Briscoe, 1997; Stein, Smith 
& Silver, 1999) presente nas propostas de formação continuada, vem apresentando 
resultados cada vez mais satisfatórios em relação à reconstrução da prática de seus 
participantes (Rodrigues, 2010).  

Desta forma, a reflexão sobre a prática, tal como apontada por Shön (1992) passa 
a ser exercida em outra dimensão, ou seja, na que envolve o trabalho de integração entre 
a Universidade, assim como a Escola (Elliot, 1998).  

Em um trabalho anterior (Rodrigues & Abib, 2010), após amplos estudos e 
aprofundamento teórico-metodológicos, obteve-se como um dos resultados, que um 
programa de formação, cujo objetivo fosse proporcionar o desenvolvimento profissional 
dos professores participantes, deveria apresentar as seguintes estratégias e estruturas: a) 
Trabalho colaborativo, onde os participantes discutem sobre as experiências que 
vivenciam; b) Os participantes refletem a respeito de novos caminhos que auxiliam na 
implementação da inovação; c) Debate crítico sobre o ensino tradicional de Ciências.  

Além disso, as autoras afirmam que um programa de desenvolvimento profissional 
específico deveria acontecer num contexto onde: A colaboração da Universidade é 
relevante para a ampliação do conhecimento (Rodrigues & Abib, 2010, p.209). 

Com esses pressupostos teóricos, o problema desta pesquisa consiste em 
verificar: Em que medida o trabalho colaborativo pode influenciar na reconstrução da 
prática, por um dos participantes do grupo, e auxiliar no seu desenvolvimento 
profissional? 

Temos por hipótese que a racionalidade técnica pode ser um obstáculo à 
implementação de inovação pelo professor.  
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E CONTEXTO DA PESQUISA  
Trata-se de um estudo de caso (Lüdke & André, 1986) envolvendo um grupo de 6 

professores-pesquisadores, que após participarem de um curso de formação continuada 
no ensino investigativo da termodinâmica, oferecido pela Universidade, deliberaram por 
pesquisar a viabilidade das atividades inovadoras desenvolvidas nesse período.  

Assim, surgira a ideia do projeto, que partira dos próprios professores que tinham 
por objetivo comum melhorar seu ensino a partir de uma mudança em suas práticas, 
tendo como ponto de partida o próprio curso de formação continuada que haviam 
participado.  

As atividades que pertenciam a este plano foram levadas para a prática, 
reelaboradas ou totalmente modificadas por meio da pesquisa-ação (Elliot; 1998; Geraldi, 
1998) realizada pelo grupo, durante o desenrolar do projeto. 

Os professores-pesquisadores, nesse contexto, pertencem a escolas públicas 
distintas, situadas em diferentes partes da cidade de São Paulo, Brasil e possuem 
também tempos de experiência profissional e de formação iniciais diferentes, a saber: 

P1 e P2 – lecionam há vinte anos; 
P3, P5, P6, P4 – possuem cinco anos de experiência profissional. 
Para coleta de dados utilizou-se, como instrumento, fitas gravadas em áudio das 

reuniões semanais do grupo de professores-pesquisadores na Faculdade de Educação 
local; onde uma das autoras deste trabalho participou também como observadora das 
reuniões, anotando minuto a minuto o que era discutido 

Também se utilizou uma câmera de vídeo, onde uma aula do sujeito P1 fora 
registrada. 

Seleção dos episódios 
De todas as discussões foram selecionados os trechos onde a temática era a 

“dilatação dos gases”, mesmo tema da aula videogravada. 
Para a discussão deste caso, foram selecionados 3 momentos em especial, 

baseando-se nas observações da pesquisadora: 
a) Momento 1: Aula ministrada por P1, numa escola pública de Ensino Médio da 

cidade de São Paulo, onde a atividade de demonstração investigativa, sobre 
dilatação dos gases, fora implementada aos alunos (esta aula fora videogravada 
e também consta do caderno de observações de uma das autoras do atual 
trabalho). 

b) Momento 2: Reunião do grupo no qual  P1 conta como realizara o experimento 
a todos os 5 professores-pesquisadores, que ainda iriam implementá-la. A 
formadora, docente da Universidade acompanha e participa da reunião 
(audiogravação). 
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c) Momento 3: Reunião posterior do grupo no qual  P4, conta seus resultados e 
conflitos mediante a implementação da mesma atividade em sua escola 
(audiogravação). 

RESULTADOS 
Durante uma das reuniões, P1 conta como fora o processo da implementação de 

uma atividade investigativa demonstrativa, no contexto da dilatação dos gases, no qual 
realiza a reflexão na ação (Schön,1987), quando inverte o equipamento e coloca seus 
alunos em conflito. Ao participar dessas reflexões, P4, motivado pelos resultados positivos 
de P1, resolve colocar em prática a mesma estratégia, esquecendo-se, no entanto, de 
avaliar a real necessidade da manobra de inverter o equipamento e colocar os seus 
alunos em conflito. Dessa forma, ao receber a resposta correta, pelos alunos, o próprio P4 
entra em conflito e leva esse resultado à reunião, sendo auxiliado pelos demais colegas à 
reflexão sobre a sua ação, desencadeando um processo de desenvolvimento profisisonal 
no grupo.  

CONCLUSÕES 
A participação num grupo de pesquisa-ação, que integra a Universidade e a 

Escola, possibilitou que o sujeito P4 superasse o conflito surgido a partir da 
implementação frustrada de um experimento investigativo demonstrativo. 

Ressaltamos, por fim, o quanto a racionalidade técnica pode ser um obstáculo ao 
desenvolvimento profissional. Em contrapartida, o apoio dos colegas do grupo 
colaborativo fora fundamental para que P4 prosseguisse a implementar inovações em sua 
prática, sendo um dos profissionais que mais apresentou mudanças significativas nesse 
processo. É preciso, portanto, que seja incentivado esse tipo de trabalho, tanto na 
formação inicial de professores, quanto na continuada, por meio de projetos que integram 
a Universidade e a Escola. 
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Resumo 
O estudo desenvolveu-se no âmbito do sistema educativo angolano, com professores peritos de 
Química que lecionavam a 7ª classe (12-13 anos de idade), com o objetivo de caraterizar o 
conhecimento desses professores sobre o currículo tendo em conta que o currículo de qualquer 
disciplina e de qualquer nível de ensino representa as aprendizagens consideradas relevantes 
pelos decisores devendo considerar as capacidades e aspirações do aluno, a língua, o meio e a 
cultura, a história e a arte, as exigências de trabalho e as interaçõesde caráter societal. Daí que o 
professor, para poder planear as atividades de ensino e aprendizagem, tem, necessariamente, de 
conhecer o currículo no sentido de proporcionar ao educando os saberes da disciplina e explorar 
as articulações necessárias para a sua digna integração na complexa sociedade atual. Para o 
efeito, entrevistamos 16 professores selecionados como peritos. Num desenho metodológico 
exploratório, a técnica utilizada foi a entrevista e os dados foram submetidos à análise de 
conteúdo e categorizados. Os resultados revelaram que os professores peritos manifestaram um 
considerável domínio de conhecimento do currículo de Química e valorizaram a articulação 
vertical e horizontal dos seus conteúdos. 

Palavras-Chave: Sistema Educativo Angolano; Ensino de Química; Currículo; professores Peritos. 

Abstract 
This study was developed within the Angolan education system, with chemistry expert teachers 
who taught 7th grade (12-13 years old), with the objective of to characterize the knowledge of 
these teachers about the curriculum taking into account that the curriculum of any discipline and 
any level of education is the learning considered as relevant by decision-makers and must 
consider the capabilities and aspirations of the student, the language, the environment and the 
culture, history and art, the professional requirements and interactions of societal 
character.Therefore,theteacher, in order to plan teaching and learning activities, has necessarily to 
meet the curriculum in order to provide student with the knowledge of the discipline and explore the 
necessary articulations for its dignified integration in the complex modern society. For this purpose, 
we interviewed 16 teachers selected as experts. In a exploratory study design, the technique used 
was the interview and the data were treatedby content analysis and categorized. The results 
revealed that expert teachers expressed a considerable knowledge of the field of chemistry 
curriculum and valued the vertical and horizontal articulation of its contents. 

Keywords: Angolan Educational System; Chemistry teaching; Curriculum; expert teachers. 

INTRODUÇÃO 
O sistema educativo angolano, tem sofrido transformações que, incidem também no 

currículo, entendendo este como o conjunto dos saberes considerados relevantes pelos 
decisores e que guiam o planeamento das atividades na escola. Estes saberes, 
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representam todas as experiências motoras, intelectuais e emocionais, da esfera pessoal, 
a serem proporcionadas ao educando, para que se realize e se integre na sociedade, 
alcançando os objetivos específicos de certo nível e tipo de formação escolar. 

Para Shulman (1986), o conhecimento do currículo inclui o conhecimento do 
programa bem como dos conteúdos e outros aspetos pedagógicos e materiais que 
auxiliam o professor, e não se limita à sua disciplina, embora se centre nela. Este 
conhecimento é relevante para o sucesso do ensino e, em consequência, da 
aprendizagem. 
Nesta perspetiva, propusemo-nos analisar o conhecimento que os professores peritos de 
Química possuem sobre os currículos que ensinam, num contexto de inúmeras 
dificuldades da realidade angolana, mas cuja meta é promover a qualidade de ensino no 
país.  
A partir da justificação, formulamos a seguinte questão de investigação: 
Os professores peritos de Química possuem conhecimento do currículo para promover 
um ensino eficaz no sistema educativo angolano? 
Propusemo-nos atingir os seguintes objetivos: 

● Identificar os conhecimentos curriculares dos professores peritos que 
ensinam Química na 7ª classe; 
● Identificar capacidades dos professores peritos na articulação vertical e 
horizontal do conteúdo do currículo de Química. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O currículo de qualquer nível de ensino deve proporcionar a aquisição de diferentes 
literacias enquanto saberes fundacionais para o exercício de uma cidadania ativa e deve 
considerar as capacidades e aspirações do aluno.  

No referente ao conhecimento do currículo, Elbaz (1983) considera que este se 
realiza, através do conhecimento das finalidades, objetivos, conteúdos, orientações 
curriculares que guiam a prática do professor e a seleção das tarefas adequadas à 
aprendizagem. O domínio curricular inclui o conhecimento dos recursos disponíveis para 
estruturar o ensino e o seu ajustamento aos programas, como usar os manuais, os 
problemas e exercícios propostos e as fichas de apoio, equipamentos, recursos didáticos 
e, de modo fundamentado e crítico, os próprios modelos curriculares.Segundo Graça e 
Pinto (2004), a importância dos modelos curriculares consiste na oferta de uma 
estruturação que permite conjugar o conhecimento dos conteúdos com perspetivas 
pedagógica de propósitos e processos de ensino e aprendizagem, os papéis do professor 
e dos alunos, as caraterísticas das tarefas e das relações sociais na aula.  

Segundo Shulman (1987), o currículo apresenta duas modalidades fundamentais de 
flexibilização que são: articulação vertical e horizontal. 

A articulação vertical é aquela que enfoca todo o curso, desde a sua primeira classe 
até à última. Nerici (1973) e Shulman (1987) referem incluir as vivências dos alunos que 
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facilitam o alcance dos objetivos. Permite realizar uma distribuição mais adequada e 
consciente do conteúdo e objetivos desde classes anteriores até às posteriores e 
organizar melhor as atividades, áreas de ensino ou disciplinas. 

Quanto à articulação horizontal, Nerici (1973) considera que é aquela que enfoca as 
vivências a serem proporcionadas aos alunos, durante uma classe. Visa a estruturação da 
matéria coordenada e flexível. E esta  articulação ocorre também com outras disciplinas, 
podendo ser estabelecidas a diferentes níveis de integração curricular 
(interdisciplinaridade e transdisciplinaridade). 

Para compreender as evidências do porquê de uma reforma curricular, e para surtir 
efeito num ensino de qualidade, o professor deve conhecer o currículo para o gerir em 
prol de uma aprendizagem de qualidade. Segundo Galvão e Freire (2004), para empenhar 
os professores no processo de mudança, precisam de novos conhecimentos, 
competências e disposições e de se sentirem confortáveis ao pôr o currículo em ação. 

METODOLOGIA 

A investigação é de tipo exploratório e o estudo seguiu uma metodologia de cariz 
interpretativo. A amostra foi constituída por 16 sujeitos selecionados de quatro províncias 
de Angola, com requisitos de professores peritos assentes nos seguintes critérios: 
consideração pelos pares e diretores, resultados dos alunos, tempo de serviço e grau 
académico. Aos mesmos se lhes atribuiu nomes fictícios. Os dados foram recolhidos por 
entrevista semi-estruturada. Os dados foram categorizados e submetidos a análise de 
conteúdo. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Os resultados apresentados, referem-se às opiniões dos professores relativamente 
ao conhecimento que possuem sobre o currículo de Química e aspetos da sua gestão e 
adequação ao contexto, e, também, às opiniões sobre articulação vertical e horizontal do 
conteúdo desta disciplina. 

(i) Quanto às condições de funcionamento das aulas que os professores consideram 
serem decisivas para a realização dos objetivos da disciplina, dez dos inqueridos referem 
depender do que está disponível na escola e da experiência que possuem de criar e 
interagir com os alunos; seis responderam ter laboratórios e alguns reagentes para 
trabalharem. Destas opiniões percebemos, por um lado, as dificuldades existentes, e, por 
outro lado, o otimismo dos professores em superar tais dificuldades a partir da sua 
criatividade. 

(ii) Relativamente ao tipo de espaço e equipamentos, dos dezasseis inqueridos, oito 
trabalham em sala de aula, os equipamentos e reagentes são adaptados para permitir 
desenvolverem as capacidades de manusear, observar e explicar situações práticas; 
cinco professores disseram trabalharem também em laboratórios, que às vezes 
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pertencentes a outras instituições; dois professores referiram não haver condições ideais 
para trabalhar. 

(iii) O conhecimento sobre “a relação entre os conteúdos programados desta 
disciplina com os conteúdos de outras disciplinas já tratados em classes 
anteriores” (articulação vertical), com exceção de dois professores, a maioria opinou 
haver relação com as Ciências da Natureza; com  Geografia  e com  Matemática. 

(iv) Sobre a relação existente entre os conteúdos da disciplina na 7ª classe com 
conteúdos da mesma nas classes posteriores (articulação vertical), dez professores 
referiram haver relação entre os conteúdos sobre reações químicas das classes 
posteriores, os restantes também consideram haver relação com os elementos químicos. 

(v) Quanto a relação do programa da disciplina com conteúdos de outras disciplinas 
da 7ª classe e quais? (articulação horizontal), oito professores revelaram ter relação com 
Biologia no caso do conteúdo sobre as reações químicas com relação ao processo de 
respiração das plantas, absorção e libertação de calor; Física na pressão dos gases; 
Matemática nos cálculos e acerto de equações; Geografia nos acontecimentos da 
natureza. Seis professores opinaram também haver relação com a pressão dos gases; 
referem também que na Física há relação com as leis de Newton e com a condutividade 
elétrica das substâncias; enquanto outros referiram haver relação com a História e a 
Educação Moral e Cívica. 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os professores peritos,que ensinam Química em Angola (no 7º ano de 
escolaridade), apresentaram um bom conhecimento de aspetos associados ao 
conhecimento do currículo no que respeita a aspetos determinantes para o ensino da 
Química (por exemplo, conteúdos, processos, recursos didáticos disponíveis para levar a 
cabo um ensino que supera as dificuldades).Também manifestaram conhecimento sobre a 
articulação vertical e horizontal do conteúdo do currículo enunciando exemplos muito 
significativos. 

Estes professores peritos evidenciaram que podem vir a tornar-se um recurso 
fundamental na formação de professores para o Sistema Educativo Angolano. 
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Resumo 
Neste trabalho apresentamos a análise de uma formação continuada para os professores da 
educação fundamental I realizada pelo Centro de educação e Investigação em Ciências e 
Matemática da Universidade do Estado de Mato Grosso em parceria com o Instituto Federal de 
Mato Grosso/Campus Cáceres, por meio do subprojeto “Atividades investigativas e experimentais 
no Ensino de Matemática na Educação Básica” do Programa Novos Talentos. O objetivo foi 
identificar as implicações da utilização de atividades de ensino baseado em investigação e 
experimentação na prática de sala de aula dos professores participantes ao ensinar ciências. Nos 
encontros de formação foi analisada a participação dos professores nas atividades investigativas, 
na exposição oral e no trabalho em equipe para reelaborar, planejar e executar as atividades no 
ensino de ciências. A análise da formação apontou o envolvimento dos professores na execução 
de atividades de investigação e aprofundamento nos conceitos de ciências, no entendimento do 
processo de investigação e do ensino por investigação promovendo o desenvolvimento de 
saberes sobre a docência. Foi possível também constatar, ao acompanharmos os professores em 
sala de aula, que elementos como a observação, a discussão em grupo e o registro das atividades 
proporcionaram o desenvolvimento da linguagem oral e escrita dos alunos ao colocá-los em 
situações nas quais precisaram explicitar e testar hipóteses, executar experimentos, manipular 
instrumentos, observar, discutir e sistematizar o conhecimento por eles construído.  

Palavras-chave: educação básica, atividades investigativas de ensino, desenvolvimento 
profissional. 

Abstract 
This paper presents an analysis of a continuing education for teachers in basic education I carried 
out by education and Research Center for Science and Mathematics of the Mato Grosso State 
University in partnership with the Federal Institute of Mato Grosso / Campus Cáceres, through the 
"investigative and experimental activities in the teaching of mathematics in primary education" 
subproject of New Talents Program. The aim was to identify the implications of the use of 
educational activities based on research and practice experimentation in the classroom with the 
participant teachers in sciences teaching. The participation of the teachers was analyzed in the 
formation meetings, through oral presentation and in the teamwork to elaborate plan and execute 
the activities in science teaching. The analysis of this training demonstrated the involvement of 
teachers in the implementation of research activities and the deepening in science concepts in the 
understanding of the research process and education research by promoting the development of 
knowledge about teaching. By supervising teachers in the classroom, it was possible to ascertain 
that elements like observation, group debate and the documentation of activities provided the 
development of oral and written language of students by placing them in situations where they 
needed to explain and test hypotheses, perform experiments, manipulate instruments, observe, 
discuss and systematize the knowledge they built themselves. 
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INTRODUÇÃO 
Pesquisadores da área (Gil-Perez & Carvalho, 2006; Cachapuz, 2005; Menezes & 

Ponte, 2009) mostram que entre as dificuldades do ensino-aprendizagem de ciências do 
ensino fundamental I está à aquisição dos conceitos científicos pelos alunos, relacionada 
à insuficiente formação dos professores nos cursos de licenciaturas em pedagogia e à 
sua prática pedagógica ao ensinar ciências.  

Algumas propostas têm surgido na tentativa de minimizar este problema, como a 
da educação científica baseada em investigação (Inquiry Based Science Education, IBSE) 
utilizada em diferentes países (Charpak, Léna & Quéré, 2006) e também no Brasil 
(Estação Ciência, 2006), que tem como proposta de ensino que o conhecimento científico 
deve ser construído pelo aluno por meio da investigação e da experimentação.  

Visando a implantação da metodologia de ensino de ciências baseado em 
Investigação, alguns docentes do Departamento de Matemática da Universidade do 
Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e de Física e Computação do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia (IFMT/Campus Cáceres) participantes do Centro de 
Educação e Investigação em Ciências e Matemática (CEICIM), desenvolveram o projeto 
“Atividades investigativas e experimentais no Ensino de Ciências e Matemática na 
Educação Básica”, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) por meio do Programa Novos Talentos. Este projeto foi oferecido aos 
professores do ensino fundamental I da rede pública de ensino de Cáceres/MT/Brasil. 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi o de identificar as implicações da 
utilização de atividades de ensino baseado em investigação e experimentação na prática 
de sala de aula dos professores participantes ao ensinar ciências.  

METODOLOGIA 
Durante o desenvolvimento do projeto foram realizadas três atividades 

extracurriculares, “Matemática e Ciências”, “O uso do computador nas atividades de 
ensino aprendizagem de matemática” e “Descobertas em Matemática”. Neste trabalho 
analisamos a participação dos professores nos encontros presenciais de formação 
continuada realizados no CEICIM na atividade “Matemática e Ciências” na qual os 
professores foram instigados a explorarem situações interdisciplinares.  

As atividades de formação foram estruturadas em seis momentos: 1) a 
apresentação de um problema para o qual devem ser formuladas hipóteses e ações para 
solucioná-lo; 2) a realização da atividade experimental onde as hipóteses foram testadas; 
3) a discussão das observações e elaboração de conclusões, 4) o registro de todas as 
etapas da atividade, 5) Utilização da metodologia do ensino de ciências com base na 
investigação em sala de aula, 6) Reflexão do professor sobre o ensino e a aprendizagem. 
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Na realização da atividade em sala de aula os professores e formadores 
registraram os momentos 5 e 6 em protocolos de observação, assim como, o registro dos 
alunos. Esse instrumento foi construído durante a formação ao se reelaborar, planejar e 
executar as atividades no ensino de ciências.  

Os formadores acompanharam os professores na realização das atividades 
investigativas com seus alunos, com o intuito de auxiliá-lo na aplicação da metodologia e 
de registrar as ações desenvolvidas durante a atividade de ensino. 

Foi considerada também para análise da formação, a apresentação de trabalhos 
pelos professores e por seus alunos em eventos. 

PRINCIPAIS RESULTADOS  
Nos protocolos de observação das aulas de ciências na escola, identificamos a 

realização de experimentos, apresentação pelos alunos das suas ideias e a interação 
entre os alunos do grupo e entre eles e o professor. 

Quanto à participação em eventos, houve a submissão de dezesseis resumos e 
apresentação em pôsteres dos trabalhos com as reflexões dos professores sobre a 
experiência vivida no projeto, de uma investigação realizada durante os encontros ou 
sobre a aprendizagem de seus alunos ao vivenciarem a metodologia de ensino por 
investigação, nos eventos: III Seminário de Extensão Universitária – IV Jornada Científica; 
9ª Semana de Biologia; VI Semana da Matemática e IV Seminário de Formação 
Continuada em Educação.  

Os alunos dos professores também apresentaram o resultado dos 24 trabalhos 
desenvolvidos durante as aulas de ciências, aos seus pares em sala de aula e depois ao 
público na “Feira do Conhecimento” realizada na “Escola Municipal Raquel Ramão”. 

BREVE DISCUSSÃO 
Entendemos que a aplicação da atividade de ensino de ciências por investigação 

favoreceu a realização de atividades experimentais que estimularam os alunos à 
discussão em grupo para definir procedimentos e conclusões; à observação; ao uso de 
instrumentos; ao registro da questão problema, a descrições de procedimentos, as 
explicações e conclusões. Esses elementos, trabalhados na aula, favorecem o 
entendimento da Ciência como conhecimento em processo de construção, aproximando 
as aulas de ciências do que chamamos de Ciência. 

A análise da observação da sala de aula revelou que a atividade de ensino 
despertou a curiosidade e o interesse dos alunos pela investigação, evidenciado pela 
ação e entusiasmo do aluno ao explicitar e testar suas hipóteses, executar experimentos, 
manipular instrumentos, observar, discutir, sistematizar o conhecimento por eles 
construído e produzir textos para comunica-los.  

A relação dialógica entre professor e alunos e entre os alunos ocorreu amplamente 
na aula, favorecendo o exercício da exposição das ideias, de ouvir os colegas e de buscar 
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consensos. O professor atuou como orientador, organizou debates, sistematizou as ideias 
consensuais e as conclusões. 

O conteúdo dos trabalhos apresentados pelos professores evidenciou o 
envolvimento e aprofundamento nos conteúdos conceituais de ciências tratados durante 
as atividades de formação e a reflexão sobre suas aulas e sobre a aprendizagem dos 
alunos. Dessa reflexão destacaram a necessidade do planejamento das aulas mediante o 
que se quer ensinar.  

Nos trabalhos desenvolvidos pelos alunos, destacamos a preparação para a 
apresentação na elaboração dos cartazes para explicar: a questão de investigação, o 
procedimento para investigá-la, o resultado dos experimentos e as conclusões a que 
chegaram. Esse exercício possibilitou, segundo os professores, a organização das ideias 
dos alunos e o desenvolvimento da linguagem escrita. Percebe-se na observação da 
apresentação oral do professor quanto na do aluno a segurança e o aprofundamento 
sobre o que se está explicando, além da aquisição de vocabulário sobre termos técnico-
científicos.  

A análise da formação evidenciou ainda que o exercício de uma investigação, 
assim como a vivência da metodologia, possibilitou a aplicação das atividades 
investigativas na sala de aula, no que diz respeito à consistência do planejamento, o 
entendimento de como fazer uma investigação, a importância da relação dialógica, do 
questionamento, do exercício do pensar a organização e elaboração das ideias. 

O uso da proposta metodológica na formação levou o professor a perceber que 
assim como ocorreu com ele, os alunos também participaram ativamente das aulas 
apresentando melhora no desempenho escolar em ciências e na alfabetização. 
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Resumo  
Esta investigação, de natureza qualitativa, visou conhecer as concepções e práticas de 
professores dos anos iniciais sobre o ensino de ciências e promover reflexões sobre tal ensino. O 
trabalho teve como base o Processo de Reflexão Orientada, uma estratégia para o 
desenvolvimento profissional a partir do enfoque de questões da prática docente. As questões de 
investigação foram: Como professores dos anos iniciais concebem, refletem, planejam e realizam 
o ensino de Ciências? Como refletem e realizam o ensino de Ciências a partir de um Processo de 
Reflexão Orientada? E, como a partir de um Processo de Reflexão Orientada para professores 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental avaliam o seu próprio desenvolvimento profissional? Os 
dados foram obtidos a partir de questionários, entrevistas, planejamentos escritos e de 
vídeogravações dos encontros e de aulas ministradas. Sequências de ensino foram planejadas e 
discutidas, novas reflexões foram realizadas e reelaborações foram propostas. As aulas 
desenvolvidas evidenciaram um progresso de Lívia com relação à participação dos alunos, com a 
proposição de uma situação-problema, da consideração das ideias prévias dos alunos, embora 
apresentasse ainda dificuldades em promover uma discussão orientada, que pudesse favorecer a 
argumentação dos alunos e a compreensão do fenômeno. Já, nas aulas de Roberta observaram-
se atividades que privilegiaram a participação dos alunos. O processo de reflexão orientada 
mostrou ser uma estratégia importante para o desenvolvimento profissional dessas professoras, 
possibilitando reflexões significativas sobre a própria prática, bem como a tomada de consciência 
de uma nova sistematização das ações docentes. 

Palavras–Chave: formação de professores; processo de reflexão orientada; ensino de ciências; 
desenvolvimento profissional do professor. 

Abstract  
This research aimed to identify the conceptions and practices held by primary teachers about 
science teaching and to promote reflections on such teaching. The work was based on the Process 
of Oriented Reflection, a strategy for professional development based on teaching practice issues. 
The research questions were: How the primary teachers conceive, reflect, plan and carry out the 
teaching of science? How they reflect and plan science teaching taking into account the Process of 
Oriented Reflection? And how these teachers evaluate their own professional development? 
Questionnaires, interviews, written plans and video recordings of meetings and classroom lessons 
provided data. Data analysis was made by content analysis. These plans were analyzed according 
to an investigative level. The sequences were discussed, modifications have been proposed, and 
the sequences were applied to their pupils. Livia was able to encourage the participation of 
students, by the proposition of a problem, the consideration of previous ideas of students. She still 
presented difficulty to promote a guided discussion, which could favor the argument of students to 
understand the phenomenon. Already, in Roberta classes there were activities that favored the 
participation of students. The guided reflection process was an important strategy for the 
professional development of these teachers, enabling significant reflections on their own practice 

�547



as well as the awareness of possibilities of teaching actions, in order to promote science teaching 
guided by an investigative approach. 

Keys words: teachers training; process of oriented reflection; science teaching; teacher 
professional development. 

INTRODUÇÃO  
Um dos maiores desafios para a escola atual em todo o mundo é fomentar e 

difundir uma Educação Científica que promova a formação de um cidadão cientificamente 
culto, de maneira que o mesmo construa uma visão de mundo que o ajude a posicionar-
se consciente e responsavelmente, perante as diversas situações cotidianas de uma 
sociedade altamente influenciada pelo grande desenvolvimento científico e tecnológico já 
alcançado (Brasil, 1997; Cachapuz; Praia; Jorge, 2002; Deboer, 2000; Bybee, 1995; Gil-
Pérez; Vilches Peña, 2001). 

Estamos vivendo na sociedade do aprendizado contínuo. E qual será a formação 
necessária para os professores que proporcionará o desenvolvimento do novo perfil 
profissional de maneira a adquirir uma cultura ampla que lhe permita saber utilizar os 
diferentes saberes docentes. Uma formação que privilegie a prática docente reflexiva 
necessária para a tomada de consciência de ações didático-pedagógicas significativas, 
bem como para a reorganização e o aprimoramento das mesmas (Macedo, 2005). 

Assim, visando compreender as concepções e práticas docentes para o ensino de 
Ciências para os anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como promover reflexões 
significativas para a melhoria deste ensino, realizou-se este estudo a partir das seguintes 
questões de investigação: Como professores dos anos iniciais concebem, refletem, 
planejam e realizam o ensino de Ciências? E como refletem e realizam o ensino de 
Ciências a partir de um Processo de Reflexão Orientado? E, ainda, como, a partir de um 
Processo de Reflexão Orientado, professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental 
avaliam o seu próprio desenvolvimento profissional? 

METODOLOGIA 
Esta investigação, de natureza qualitativa, visou conhecer as concepções e 

práticas de um grupo de professores dos anos iniciais da rede pública municipal de 
Viçosa, Brasil, sobre o ensino de ciências e promover reflexões sobre tal ensino. 
Inicialmente, o grupo era formado por cinco professores, um de cada série dos anos 
iniciais. Na segunda etapa do Processo de Reflexão Orientada duas professoras 
permaneceram: a Lívia e a Roberta (nomes fictícios), quando foram feitos planejamentos 
de sequências didáticas e a realização das mesmas em sala de aula. O trabalho teve 
como base o Processo de Reflexão Orientada (PRO), uma estratégia para o 
desenvolvimento profissional a partir do enfoque de questões da prática docente. Os 
dados foram obtidos a partir de questionários, entrevistas, planejamentos escritos e de 
vídeogravações dos encontros e de aulas ministradas, no período de 1,5 ano. A análise 
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dos dados foi feita a partir da análise de conteúdo de acordo com Bardin (2013). O 
processo de reflexão orientada (PRO) foi fundamentado em quatro contextos inter-
relacionados que favorecem diferentes exercícios reflexivos acerca de: (i) refletir como um 
aluno em aulas de Ciências; (ii) refletir sobre outras práticas docentes a partir de outros 
recursos didáticos; (iii) refletir sobre opiniões de especialistas; (iv) refletir sobre o seu 
próprio ensino a partir de vivências de campo (Abell & Bryan, 1997). 

PRINCIPAIS RESULTADOS 
As concepções manifestadas pelos professores acerca da importância e dos 

objetivos para o ensino de Ciências apresentaram aspectos semelhantes e convergem no 
sentido de que valorizam um ensino de Ciências que privilegie o desenvolvimento 
cognitivo-afetivo do aluno, com vistas a favorecer a aprendizagem e o entendimento do 
mundo físico-social, bem como a utilidade e a aplicação do conhecimento construído pela 
criança, no sentido de promover a ressignificação do mundo e a construção de 
explicações norteadas pelo conhecimento científico, o que evidencia uma tendência para 
a abordagem cognitivista e sociocultural do processo educativo.  

A maioria dos professores manifestou um alto grau de hibridismo do modelo 
didático, revelando assim uma ausência de reflexões sobre suas próprias concepções 
acerca do processo de ensino e aprendizagem, bem como sobre suas próprias atuações 
em sala de aula, ao assumirem modelos didáticos incoerentes. Além disso, o baixo grau 
de coerência em relação aos modelos construtivistas também evidencia concepções 
inconsistentes por parte dos professores, demonstrando a aceitação de propostas 
construtivistas e a permanência de uma visão tradicional de ensino (Porlán et al., 1997).  

Foi solicitado às professoras o planejamento e a realização de uma aula de 
Ciências. A Lívia, por exemplo, não considerou para a sua aula de Ciências: uma situação 
problema, o levantamento de ideias prévias, o levantamento de hipóteses, uma atividade 
experimental de caráter investigativo, questões para a análise e discussão do fenômeno 
em estudo, a sistematização do conhecimento (o como e o porquê), as interações 
dialógicas, a construção conjunta da conclusão (acordo coletivo), a aplicação do conceito, 
nem o desenvolvimento de habilidades cognitivas pelos alunos. Voltou-se mais 
especificamente a algumas questões sociais e cotidianas acerca da alimentação 
saudável, valorizando ideias do senso comum.  

Enquanto que a Roberta planejou e realizou uma aula de Ciências bem próxima ao 
ensino por investigação, com o levantamento de ideias prévias, uma atividade 
experimental, a análise e discussão do fenômeno em estudo, o acordo coletivo, 
privilegiando o desenvolvimento de habilidades cognitivas. Contudo, a situação problema 
e a sistematização do conhecimento não foram consideradas e desenvolvidas 
adequadamente pela Roberta nesta primeira aula da segunda etapa do PRO, 
evidenciando dificuldades com a proposição de um problema, assim como a realização da 
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discussão acerca do fenômeno (que deve ser orientada pelo professor), no sentido do 
aluno refletir sobre o como e o porquê da resolução do problema.    

Na segunda etapa do PRO, foi solicitado às professoras Roberta e Lívia a 
elaboração e a realização de sequências de ensino por investigação para as aulas de 
Ciências. Cada professora propôs uma sequência de ensino visando alcançar graus mais 
complexos. As sequências foram discutidas, novas reflexões foram realizadas e 
reelaborações foram propostas. As aulas desenvolvidas evidenciaram um progresso de 
Lívia com relação à participação dos alunos, com a proposição de uma situação-
problema, da consideração das ideias prévias dos alunos, embora apresentasse ainda 
dificuldade de promover uma discussão orientada, que pudesse favorecer a 
argumentação dos alunos e a compreensão do fenômeno. Já, nas aulas de Roberta 
observaram-se atividades que privilegiaram a participação dos alunos, com vistas a 
promover novos olhares para o fenômeno estudado. Embora, inicialmente, as professoras 
valorizassem o ensino de ciências e a participação ativa das crianças, havia dificuldades 
para a realização de aulas de ciências por investigação, pois não consideravam a 
problematização, a exploração das ideias dos alunos, a sistematização do conhecimento 
e as explicações científicas. O processo de reflexão orientada (PRO) mostrou ser uma 
estratégia importante para o desenvolvimento profissional dessas professoras, 
possibilitando reflexões significativas sobre a própria prática, bem como a tomada de 
consciência de uma nova sistematização das ações docentes, com vistas a uma atuação 
mais eficaz para promover o ensino de Ciências por investigação. 
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Resumo  
O professor é um profissional que mobiliza conhecimentos múltiplos, já que tem, perante si, um 
conjunto de alunos com determinadas características, que o leva a tomar opções sobre o que e 
como ensina e com que finalidades. O professor aprende quando faz e reflete, colabora com os 
outros professores, analisa e observa os seus alunos e o seu trabalho. Estes aspetos são 
valorizados no mestrado em Ensino da Física e da Química, do Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa. Os futuros professores constroem, deste modo, conhecimento que os 
leva a utilizar estratégias inovadoras, como um meio de promover e melhorar as aprendizagens 
dos seus alunos. Nesta comunicação pretende-se, assim, dar resposta à seguinte questão: Como 
é que o mestrado em ensino contribui para que futuros professores de FQ desenvolvam tarefas 
com um maior grau de abertura? 
Neste estudo, participam 5 futuros professores de Física e Química. Utilizam-se vários 
instrumentos de recolha de dados: documentos escritos, que incluem reflexões escritas dos 
futuros professores; entrevistas semiestruturadas, realizadas a cada um dos professores 
participantes; e entrevista em grupo focado. 
Os resultados evidenciam que o mestrado contribui para que os futuros professores construam e 
apliquem tarefas com maior grau de abertura. Os futuros professores reconheceram que a 
utilização dessas tarefas permite que os alunos sejam mais ativos e responsáveis pela sua 
aprendizagem e que o seu papel seja de facilitador da aprendizagem. Além disso, consideraram 
que é importante criar ambientes desafiantes que incentivem o trabalho autónomo dos seus 
alunos. 

Palavras–Chave: Conhecimento profissional do futuro professor, práticas letivas, formação de 
professores, papel do aluno, papel do professor 

Abstract  
A teacher is a professional that mobilizes several spheres of knowledge since he teaches 
numerous students with different interests and abilities. This takes him to select how and what to 
teach their students, and the goals of his teaching.  A teacher learns when he acts and reflects; 
when he collaborates with colleagues; when he observes and analyzes the work of his students. In 
fact, the Instituto de Educacão in University of Lisbon emphasizes these features in the Physics 
and Chemistry teacher education program. Pre-service teachers develop know-how on the use of 
innovative strategies in their classrooms. This study aims at describing how the teacher education 
program supports pre-service teachers’ development of increasingly open inquiry activities that 
they will use in the classroom. 
The present study is qualitative, involving five Physics and Chemistry pre-service teachers as 
participants. Data were collected using several instruments, namely written documents on their 
reflections, semi structured interviews with each pre-service teacher and a focus group interview.  
The results highlight that the Physics and Chemistry teacher education program enables pre-
service teachers to construct and apply increasingly open inquiry activities. They recognize that 
students become more active learners and take responsibility for their learning. Teachers guide 
and facilitate their students’ learning. Therefore, it is of utmost importance to create challenging 
environments that promote student’s autonomous work. 
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Keywords: Pre-service teacher’s professional knowledge, teacher’s practice, teacher’s education, 
student’s role, teacher’s role 

INTRODUÇÃO  
O professor é um profissional que deve “saber fazer, saber como fazer; e saber 

porque se faz” (Roldão, 2007, p.98), já que tem, perante si, um conjunto de alunos com 
determinadas características, que o leva a tomar opções sobre o que e como ensina e 
com que finalidades. Deste modo, o conhecimento do professor integra áreas do saber 
pedagógico (conhecimentos teóricos e conceptuais), do saber fazer (esquemas práticos 
de ensino) e do saber porquê (justificação da prática) (García, 1999). 

O professor aprende quando faz e reflete, colabora com os outros professores, 
analisa e observa os seus alunos e o seu trabalho. É, pois, fundamental que, na formação 
inicial, surjam oportunidades para investigar e questionar, para experimentar e testar, bem 
como para discutir e avaliar os resultados sobre o ensino e a aprendizagem (Darling-
Hammond, 2008).  

No mestrado em Ensino da Física e da Química, do Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa, procura-se promover a colaboração, a reflexão centrada na 
prática e o trabalho de cariz investigativo (Deliberação n.º 5/2007, Princípios e 
Organização dos Mestrados em Ensino, pp. 1-2). Os futuros professores recolhem 
evidências sobre as aprendizagens e as dificuldades dos seus alunos, de modo a tornar a 
sua reflexão fundamentada e a construir conhecimento a partir da sua prática. Neste 
processo, vão construindo conhecimento que os leva a utilizar estratégias inovadoras, 
como um meio de promover e melhorar as aprendizagens dos seus alunos (Loucks-
Horsley et al., 2003). Assim, nesta comunicação pretende-se dar resposta à seguinte 
questão: Como é que o mestrado em ensino contribui para que futuros professores de 
Física e Química desenvolvam tarefas com um maior grau de abertura? 

METODOLOGIA 
Neste estudo recorre-se a uma abordagem qualitativa com orientação interpretativa 

(Erickson, 1986). Participaram 5 futuros professores, alunos do segundo ano de Mestrado 
em Ensino da Física e Química, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, que 
frequentaram as unidades curriculares de Iniciação à Prática Profissional III e IV.  

Nesta investigação, recorre-se a vários instrumentos de recolha de dados (Patton, 
2002), tais como as reflexões finais dos relatórios de prática supervisionada dos futuros 
professores, uma entrevista em grupo focado e entrevistas semiestruturadas realizadas a 
cada um dos futuros professores. 

Foi realizada uma análise de conteúdo (Bogdan & Biklen, 1994) das reflexões finais 
e das transcrições das entrevistas individuais e da entrevista em grupo focado. Emergiram 
as categorias: natureza das tarefas, papel do aluno e papel do professor. A natureza das 
tarefas é, contudo, uma categoria muito abrangente, pelo que decorre a necessidade de 
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constituir subcategorias (Strauss & Corbin, 1998): conceção das tarefas e aplicação das 
tarefas. 

RESULTADOS 
Os resultados apresentados descrevem o contributo do mestrado em ensino da 

Física e da Química para que os futuros professores construíssem e aplicassem tarefas 
com maior grau de abertura na sua iniciação à prática profissional.  

Natureza das tarefas 
Na iniciação à prática profissional, os futuros professores planificam as suas 

intervenções. Eles constroem as tarefas que aplicarão em sala de aula e elaboram o 
plano de aula. 

Conceção de tarefas 

 A conceção de tarefas foi uma aprendizagem. De facto, a Sofia refere que 
aprendeu “a fazer tarefas mais abertas que permitam aos alunos criar mais autonomia e 
mais responsabilidade no sentido de desenvolvimento de diferentes tipos de 
competências” (Entrevista em grupo focado). A Ana também menciona que “eu tenho que 
lhes dar um bocadinho mais de abertura e margem de manobra…” (Entrevista). A 
construção deste tipo de tarefas permite que os alunos desenvolvam vários tipos de 
competências (conhecimento, raciocínio, comunicação e atitudinais), sendo este um dos 
aspetos valorizados pelos futuros professores. 

Aplicação de tarefas 

Estas aprendizagens desencadeiam novas aprendizagens, nomeadamente no que 
se refere à aplicação deste tipo de tarefas. Os futuros professores referem, por exemplo, 
o “aprender a discutir com eles e deixar que eles trabalhassem de forma mais autónoma, 
sem lhes dar a resposta” (Alexandra, entrevista) e “a gestão em sala de aula, não tanto no 
sentido da aula centrada no professor, mas em aulas abertas.” (Sofia, entrevista). A 
gestão da sala de aula é um fator importante, dado que a aplicação deste tipo de tarefas 
altera a rotina da sala de aula e, por conseguinte, a prática do professor. 

Papel do aluno 
A aplicação destas tarefas tem consequências nas aprendizagens dos alunos. Os 

futuros professores referem que “é uma ferramenta fantástica para conseguir dar aos 
alunos um papel mais ativo” (Jorge, entrevista) e “permite também que os alunos, entre 
outros, delineiem estratégias de resolução de problemas, analisem e prevejam hipóteses 
e respostas, analisem resultados, discutam esses resultados e os comuniquem.” (Sofia, 
reflexão). Os alunos têm assim um papel mais ativo que se traduz numa crescente 
autonomia e responsabilidade pela sua aprendizagem.  

Papel do professor  
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A utilização destas tarefas leva a mudanças no papel do professor. Isabel, na sua 
reflexão final, refere que “como futura professora deverei criar ambientes de 
aprendizagem informais, que coloquem o aluno no centro da sua própria aprendizagem e 
facilitar esse mesmo processo, através de processos de orientação e questionamento.”. A 
Sofia acrescenta ainda que é importante possibilitar “aos alunos desafiarem as suas 
suposições, explorarem e construírem o seu conhecimento” (Reflexão final). Os futuros 
professores assumem, deste modo, que o papel do professor é de orientador e facilitador 
das aprendizagens dos seus alunos. 

DISCUSSÃO  
O conhecimento que os futuros professores vão construindo ao longo da iniciação 

à prática profissional leva-os a construir e aplicar tarefas com maior grau de abertura. Os 
futuros professores salientam que é importante que os alunos não desenvolvam apenas 
competências do conhecimento científico nas suas aulas. Daí a importância de conceber 
tarefas com grau de abertura que potenciem as aprendizagens dos seus alunos, 
promovendo o desenvolvimento de outro tipo de competências. Isso leva a que os futuros 
professores também valorizem a importância do questionamento em sala de aula e da 
discussão em grupo para que os alunos encontrem e utilizem estratégias para responder 
às questões colocadas. 

A utilização de tarefas com maior grau de abertura acarreta, por isso, mudanças, 
quer no papel do aluno quer no do professor. Os futuros professores salientam que o 
aluno assume um papel mais ativo, tornando-se mais autónomo e responsável pela sua 
aprendizagem. Contudo, uma mudança em sala de aula não ocorre, por si só, é preciso 
que o professor propicie essa transformação. É fundamental que o professor, como 
facilitador e orientador das aprendizagens, crie um ambiente em sala de aula que seja 
desafiante para os alunos, sendo a utilização de tarefas com maior grau de abertura um 
meio para atingir esse fim.   
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PROFESSORES DE FÍSICA E QUÍMICA 
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Resumo 
O desenvolvimento profissional de professores como fenómeno de mudança ao longo do tempo 
pode ocorrer num processo em que se cruza a dinâmica da mudança individual e coletiva, com 
vista a uma maior profissionalidade. Se a mudança constitui um processo, ela é, ao mesmo 
tempo, um produto, resultado de um processo de aprendizagem que inclui novas formas de 
pensar e de entender a prática. 
Esta comunicação tem como finalidade dar a conhecer de que modo o processo de colaboração 
potencia uma nova prática de professores de Física e Química. Neste quadro criou-se um grupo 
colaborativo com um projeto de intervenção assente na conceção e realização de tarefas de 
investigação na sala de aula. Neste grupo participaram professores de Física e Química de uma 
escola da área da Grande Lisboa. Os dados foram recolhidos recorrendo a entrevistas realizadas 
aos professores antes e após o desenvolvimento do projeto de intervenção. Os resultados 
mostraram que o trabalho colaborativo, levado a cabo durante o projeto de intervenção, promoveu 
a realização de aprendizagens relacionadas com a reflexão sobre a prática profissional, com a 
elaboração de tarefas de investigação e com a sua realização na sala de aula. O trabalho 
colaborativo promovido entre os professores na conceção e realização de tarefas de investigação 
na sala de aula contribuiu, inevitavelmente, para a mudança das suas práticas.  

Palavras-Chave: Colaboração, reflexão colaborativa, tarefas de investigação, mudança de 
práticas. 

Abstract 
The professional development of teachers as a change phenomenon over time can occur in a case 
where it crosses the dynamics of individual and collective change with a view to greater 
professionalism. If the change is a process, it is at the same time, a product, a result of a learning 
process that includes new ways of thinking and understanding the practice. 
This paper aims to understand how the collaboration process may help Physics and Chemistry 
teachers with a new practice. The collaboration took place between teachers of Physics and 
Chemistry of a school in the suburbs of Lisbon. Consequently, an intervention project was created 
with the purpose of doing inquiry in the classroom. Data were collected using interviews with 
teachers before and after the development of the intervention project. The results showed that the 
collaborative work carried out during the intervention project led to the reflection on professional 
practice, with the development of inquiry that was done in the classroom. The collaborative work 
done by these teachers in the classroom contributed inevitably to change their practices. 

Keywords: Collaboration, reflection, inquiry, changing practices. 

INTRODUÇÃO 
Na sua prática, os professores confrontam-se com numerosos problemas, muitos 

dos quais de grande complexidade. Entre estes contam-se o insucesso dos seus alunos 
relativamente à aprendizagem curricular; o modo ineficaz e desgastante como funciona a 
escola; e a incompreensão de grande parte da sociedade face às condições adversas em 
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que se trabalhava em educação. Tratando-se de uma atividade profissional complexa, há 
toda a vantagem em recorrer aos esforços de uma equipa de trabalho, em que os 
diversos professores trabalham em conjunto, de modo a haver ajuda mútua para 
atingirem os mesmos objetivos.  

Na verdade, a colaboração constitui uma estratégia para lidar com problemas que 
se afiguram demasiado complexos para serem enfrentados em termos individuais. Daí a 
importância do trabalho colaborativo para os professores, tendo em conta que este 
permite a aquisição de novas aprendizagens e a resolução de problemas com que se 
confrontam todos os dias (Penuel, Fishman, Yamaguchi & Gallagher, 2007). 

A tomada de consciência de uma valorização do trabalho colaborativo, como 
prioridade fundamental dos professores, leva a reconhecer a necessidade destes 
partilharem as suas perspetivas, observações e experiências de modo a tomarem 
decisões em conjunto (Saab, van Joolingen & Hout-Wolters, 2012) que lhes permitam a 
resolução de problemas, rever e renovar os seus conhecimentos. Os professores ao 
trabalharem colaborativamente precisam de entender e de concordar com as 
contribuições dos seus pares, a fim de construir o conhecimento adequado que os leve a 
refletir sobre a sua própria prática. No entanto, o processo de mudança de práticas dos 
professores não é fácil (Baptista, 2010), existindo uma forte resistência à implementação 
de propostas resultantes da investigação em educação (Vanderlind & van Braak, 2010). 

Resultados de várias investigações têm indicado que o trabalho colaborativo pode 
ajudar os professores a introduzir inovações na sua prática (Lotter, Rushton & Singer, 
2013; Rigelman & Ruben, 2012). 

Neste quadro torna-se pertinente colocar algumas interrogações sobre a 
interligação entre o envolvimento dos professores num trabalho colaborativo e a mudança 
das suas práticas. Surge, assim, a problemática que configura o estudo apresentado 
nesta comunicação: Conhecer de que modo o processo de colaboração potencia uma 
nova prática de professores de Física e Química. 

METODOLOGIA 
Neste estudo participaram quatro professores de Física e Química – Ana, Maria, 

Rita e João - de uma escola da área da Grande Lisboa com idades compreendidas entre 
os 36 e os 47 anos e experiência profissional muito semelhante. 

O estudo decorreu entre novembro e maio de 2013/14 e incluiu um Projeto de 
Intervenção (PI) que pretendeu promover o trabalho colaborativo entre os professores de 
Física e Química, na construção e implementação de tarefas de investigação. Para atingir 
essas finalidades o projeto desenvolveu-se segundo duas vertentes: (1) ensino por 
investigação; e (2) colaboração. Na primeira vertente foi dada ênfase à seleção e 
construção de tarefas de investigação baseadas no modelo BSCS. Na segunda vertente, 
a colaboração, foi valorizada ao longo das várias etapas do PI. 
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Os dados foram recolhidos através de gravação vídeo, das entrevistas 
semiestruturadas realizadas aos professores, no início (1.º Momento) e no final (2.º 
Momento) do desenvolvimento do PI e das sessões de construção colaborativa das 
tarefas de investigação. Todas as gravações vídeo foram transcritas. 

A recolha e análise de dados não correspondem a fases distintas da investigação. 
Segundo Bogdan e Biklen (1999), quando se fala em análise de dados significa interpretar 
e dar sentido a todo o material de que se dispõe a partir da recolha de dados. Assim, a 
análise de dados consistiu no estudo repetido dos dados de forma a descobrir padrões, 
singularidades e temas associados com a problemática do estudo.  

PRINCIPAIS RESULTADOS 
O estudo realizado evidencia que os professores consideram que o trabalho 

colaborativo levado a cabo durante o PI promoveu a realização de aprendizagens 
relacionadas com a reflexão sobre a prática profissional, a elaboração das tarefas de 
investigação e a sua realização na sala de aula, contribuindo, inevitavelmente, para a 
mudança das suas práticas.  

Desde o início do desenvolvimento do PI que os professores reconhecem o papel 
importante desempenhado pelo trabalho desenvolvido em colaboração, no 
desenvolvimento do conhecimento profissional. Sobre este assunto os professores 
afirmam:  

Ana: Levou-me a esclarecerem e aprofundarem conteúdos químicos (2.º 
Momento).  
Maria: Permitiu-me refletir sobre o processo de raciocínio dos alunos perante 
a resolução de um problema (1.º e 2.º Momentos).  
João: Quando damos a “papinha toda” não temos a noção real das 
dificuldades que os alunos têm. 
Rita: Permitiu-me refletir sobre um maior leque de dificuldades reveladas 
pelos alunos quando realizam uma mesma tarefa de investigação. 

Ao nível do trabalho colaborativo, a importância da confiança que se estabeleceu 
entre os elementos do grupo e a partilha de receios e inseguranças é revelada em várias 
intervenções dos professores. Rita refere que “se não fosse o grupo, nunca iria elaborar 
uma tarefa de investigação, pois não sabia “como dar a volta” (2.º Momento) ”.  

A partir da segunda metade do desenvolvimento do PI, o desejo de inovar e de 
fazer melhor é manifestado com frequência pelos professores. Os professores referem: 

Rita: Não sabia o que era uma tarefa de investigação, mas hoje sei que é 
importante continuar a construir e a aplicar tarefas de investigação, porque 
estas permitem que o aluno construa o seu próprio conhecimento (2.º 
Momento).  
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Maria: Permitiu-me repensar as minhas práticas e reformulá-las (2.º 
Momento). 

BREVE DISCUSSÃO 
O projeto de intervenção assente na construção e realização de tarefas de 

investigação na sala de aula e na colaboração proporcionou aos professores o 
desenvolvimento do conhecimento profissional que se observa essencialmente ao nível 
dos conteúdos químicos e no processo de ensino-aprendizagem e, consequentemente, 
um contexto favorável à mudança das suas práticas. 

De facto, a dinâmica reflexiva estabelecida no grupo de trabalho onde os 
comentários, a apresentação das ideias e as sugestões foram acompanhados com 
argumentos justificativos permitiu aos professores a vivência de experiências positivas, 
indo ao encontro das necessidades de cada um dos professores. Os conteúdos das 
discussões reflexivas ao longo do desenvolvimento do PI centraram-se inicialmente nos 
conteúdos de Química a ensinar e só mais tarde na reflexão sobre a prática. Tal evolução 
revelou um aumento de confiança por parte dos professores 

Com efeito, o trabalho colaborativo reflexivo desenvolvido no PI permitiu que os 
professores mudassem as suas dinâmicas de trabalho; criassem novas ideias, 
aprofundassem as ideias que já tinham; modificassem alguns pensamentos acerca do 
ensino e aprendizagem de química; e rompessem com as suas rotinas. 
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A MODELAÇÃO NO ENSINO DAS CIÊNCIAS NATURAIS 

Clara Vasconcelos; Joana Torres 
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, 

DGAOT/ Unidade de Ensino das Ciências; Instituto das Ciências da Terra 

Resumo  
Numa perspetiva de ensino das Ciências Naturais orientado para a investigação, o 
desenvolvimento do raciocínio científico pode e deve ser promovido com a realização de trabalhos 
práticos. A modelação, embora nem sempre análoga mas sempre pretendendo simular processos 
geológicos ou fenómenos biológicos reais, ocorre poucas vezes no ensino das Ciências. No que 
se refere à biologia, os organismos modelo ou a reprodução experimental torna-se mais simples 
de realizar do que na geologia, dado que os processos geológicos ocorrem em escalas de tempo 
e de espaço difíceis de reproduzir em laboratório. A modelação desenvolvida na oficina demonstra 
o possível recurso a esta estratégia, nomeadamente com o intuito de desencadear processos 
científicos e capacidades investigativas. Será discutido o papel dos modelos na investigação e no 
ensino, assim como apresentados alguns modelos computacionais. O recurso à modelação será 
realizado com modelos físicos dinâmicos, nomeadamente com uma réplica de uma mesa sísmica 
do século XIX. Os modelos físicos utilizados, assim como os computacionais apresentados, 
permitirão discutir conceitos como modelo análogo, modelo de simulação, materiais com 
comportamento análogo e organismo modelo. O recurso ao V de Gowin contribuirá para espelhar 
o raciocínio dedutivo e heurístico próprio da construção do conhecimento científico. 

Palavras–Chave: modelação, ciências naturais, 3º ciclo do ensino básico, ensino secundário. 

Abstract  
In an inquiry-based modelling approach the development of scientific reasoning can and must be 
promoted with practical work. Modelling is a strategy that although not being always analogue 
always aspires to simulate geological processes or biological phenomena. Nevertheless, it is rarely 
done in sciences classes. In what concerns biology, model organisms or the experimental 
reproduction is simpler to be done than simulating geology processes. That reality is due to the fact 
that geology processes occur in scales of time and space difficult to reproduce in the laboratory. 
The modelling performed in the workshop demonstrates how this strategy can promote the 
development of scientific processes and inquiry capabilities in natural sciences. The role of model 
in research and in teaching will be discussed as well as some numerical models will be presented.  
The resource to modelling will be performed with physical and dynamic models, namely with a 
replica of a shake table from XIX century.  Physical models and numerical models will allow the 
discussion of concepts like, for example, analogue model, simulating models, materials with 
analogue rheological behaviour and model organisms. The resource to Gowin’s V diagrams 
mirrors the unique deductive and heuristic reasoning of the scientific enterprise. 

Keywords: modelling, natural sciences, midlle school, secondary school. 
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INTRODUÇÃO 

Estudos de índole educacional reconhecidos valorizam o papel dos modelos 
mentais na construção e compreensão do conhecimento (Johnson-Laird, 1983; 
Vasconcelos & Gomes, 2014), e reforçam a relevância de conhecer os processos 
cognitivos superiores inerentes à construção pessoal destas representações. Estas são 
estruturadas na compreensão que cada sujeito tem do mundo e de todas as vivências, 
experiências, conhecimentos e emoções (Greca & Moreira, 1997). Apesar de serem 
muitas vezes cientificamente inconsistentes, são representações desenvolvidas pelos 
sujeitos para responderem a desafios do quotidiano, auxiliando a encarar os problemas 
que diariamente requerem resolução. Como professores preocupamo-nos com uma 
aprendizagem cognitiva, que resulta do processamento de informação e que corresponde 
à forma como conscientemente reconhecemos o mundo (Gilbert & Ireton, 2003). Assim, 
recomendações internacionais recomendam a modelação como uma estratégia de ensino 
que auxilia os estudantes a compreender o uso de evidências em ciência para testar 
previsões para usar a lógica e para consolidarem os seus próprios conhecimentos. 
Contudo, é necessário evitar a construção de conceções alternativas ao confundir-se as 
características do modelo com as características do que estes representam em termos de 
realidade. 

Promover a reestruturação dos modelos mentais dos alunos, de forma fácil, 
espontânea e autónoma é, sem dúvida, uma tarefa conseguida com a utilização de 
modelos, recurso didático que facilita uma melhor compreensão dos assuntos e constitui 
uma alavanca para a resolução de questões-problema colocadas em sala de aula 
(Ferreira et al., 2015). Contudo, muitas são as vezes em que os alunos não têm a 
capacidade de compreender os modelos concetuais que a escola lhes tenta ensinar 
(modelo curricular), sendo necessário uma transposição didática capaz de potenciar que 
os conceitos científicos sejam simplificados e reconstruídos (modelos para o ensino). A 
modelação, ao contemplar a construção de modelos que recriam fenómenos ou 
processos físicos e naturais, promove a reestruturação dos modelos mentais dos alunos, 
aumentando a sua consistência ao permitir a observação de uma realidade simulada. A 
modelação pretende permitir que os alunos: (i) aprendam a ciência (ao utilizar modelos de 
ensino como mediadores da aprendizagem de modelos científicos), (ii) aprendam a fazer 
ciências (ao criarem e testarem alguns modelos de ensino) e (iii) aprendam sobre as 
ciências (ao construírem visões adequadas sobre a natureza dos modelos e o seu papel 
na evolução do conhecimento científico) (Hodson, 1998; Justi & Gilbert, 2002a; Justi & 
Gilbert, 2002b). 

O modelo para o ensino são geralmente físicos e afastam-se dos modelos usados 
na investigação essencialmente por não terem obrigatoriamente um padrão análogo de 
comportamento. Assim, são geralmente modelos não análogos ou, por vezes, réplicas 
históricas de modelos usados na investigação (Vasconcelos et al., 2014). Tal verifica-se 
essencialmente na geologia, onde os sistemas em estudo são bastante complexos e 
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funcionam numa larga escala temporal com caraterísticas muito particulares e dificeis de 
serem reproduzidos em laboratório (Torres & Vasconcelos, 2013). Já em biologia, o 
recurso a organismos modelos (formigas, tenébrio, ratos) não impõem constrangimentos 
nem de tempo, nem de espaço. Refira-se, também, o ainda insignificante número de 
instrumentos validados que podem ser utilizados para diagnosticar e avaliar o 
conhecimento dos alunos antes e após a realização da modelação (Moutinho et al., 2014). 

A relevância desta estratégia torna relevante o seu uso na sala de aula de ciências, 
não só facilitando a compreensão de conhecimento conceptual, mas de caraterísticas da 
natureza da ciência. (Torres et al., 2013). Contudo, são muito os professores que não 
compreendem a relevância desta estratégia, nem recorrem à sua utilização para 
desencadear processos científicos e capacidades investigativas nos seus alunos. 

OBJETIVOS DA OFICINA  
A oficina pretende a consecução dos seguintes objetivos: 

1) Compreender o papel dos modelos científicos, em particular na investigação e 
no ensino da geologia. 

2) Conhecer algumas características da natureza da ciência reconhecidas 
epistemologicamente. 

3) Desenvolver processos científicos e capacidades investigativas durante a 
realização da atividade de modelação. 

4) Compreender o papel dos modelos históricos na compreensão da ciência. 
5) Construir conhecimento científico na temática geologicamente abordada. 

Tal pretensão resulta da preocupação em evitar a construção de modelos mentais 
híbridos ou erróneos. Assim, e de acordo com a proposta de Gilbert & Ireton (2003), 
tentaremos abordar as similaridades entre o funcionamento do modelo e as semelhanças 
e diferenças relativamente à realidade. 

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

A proposta de trabalho a desenvolver na oficina divide-se em três partes: 
1) Introdução teórica, sustentada numa apresentação PowerPoint, dialogada e 

discutida com os participantes, sobre o modelo como representação conceptual, como 
dispositivo de investigação e como recurso para o ensino das ciências. 

2) Trabalho prático com alguns modelos para o ensino da geologia e da biologia, 
uma réplica de um modelo histórico (mesa sísmica do século XIX) e um modelo análogo 
(deslizamento de vertentes/movimentos de massa). Preenchimento de Vs de Gowin. 

3) Apresentação e simulação de algumas atividades com modelos computacionais 
que podem ser usados em sala de aula, no 3º ciclo do ensino básico ou no ensino 
secundário para ensinar temáticas de Ciências Naturais. 
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RECURSOS NECESSÁRIOS 
Recorreremos a computador e datashow para a apresentação PowerPoint e 

recurso a modelos computacionais. Serão disponibilizados modelos físicos estáticos e 
dinâmicos para apresentar algumas simulações. Todos os modelos apresentados poderão 
ser usados em sala de aula, no 3ºciclo do ensino básico ou no ensino secundário para 
ensinar temáticas de Ciências Naturais. 

V DE GOWIN 
A atividade de simulação para cada modelo físico apresentado na oficina será 

acompanhada de um V de Gowin a ser preenchido pelos participantes, como o exemplo 
do apresentado na figura 1. 

Figura 1 – V de Gowin sobre movimentos de massa. )
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MODELAÇÃO ANÁLOGA DA ZONA EXTERNA DE UMA CADEIA DE 
MONTANHAS: APLICAÇÕES POSSIVEIS 

Edite Bolacha1,2; Evelina Veiga1; Helena Moita de Deus1 
1Instituto Dom Luiz, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa; 2Escola Secundária 

D. Dinis, Lisboa 

Resumo  
Propõe-se nesta oficina a simulação de um prisma acrecionário formado na margem ativa de um 
continente. Discute-se a metodologia da modelação análoga com base na investigação 
geocientífica e de como ela deve ser transposta para contextos educativos, formais ou não-
formais. 
A génese dos atuais prismas acrecionários submarinos tem sido consensualmente relacionada 
com a formação de zonas externas das cadeias de montanhas, decorrida em diversos períodos da 
História da Terra. 
Um dos argumentos que foi utilizado para a afirmação da teoria da tectónica de placas foi a 
localização das cadeias de montanhas. Contudo, este processo nem sempre tem sido relacionado 
com margens ativas de continentes e zonas de subdução de placas, o que pode levar os alunos a 
pensar que se formam unicamente por colisão entre continentes. 
Por outro lado, a formação das cadeias de montanhas não se faz sem materiais que a alimentem 
e, por sua vez, a sua erosão e consequente sedimentação poderão prolongar a orogénese se os 
movimentos tectónicos persistirem no tempo. Será possível colocar em evidência essa interação 
de processos, mesmo sabendo que coexistem sempre outros processos naturais que não são 
fisicamente simuláveis? Quais são então as diferenças entre o processo que se simula no modelo 
e o processo real? Pretende-se que estas e outras questões sejam discutidas e ponderadas, para 
além da simples simulação de processos geológicos decorridos em largas unidades de espaço e 
tempo, frequentemente apresentados de forma compartimentada. 

Palavras-chave: Modelação Análoga, Prismas Acrecionários, Subdução, Formação de Montanhas, 
(Ensino da) Geologia. 

Abstract  
This workshop will simulate an accretionary prism formed on the active edge of a continent. We will 
discuss the methodology of analog modeling, based on geoscientific research, and how it should 
be implemented in education, either in formal or non-formal contexts. 
The genesis of the current accretionary submarines prisms has been consensually related to the 
formation of outer zones of mountain ranges, held in different periods of Earth's history. 
One of the arguments that has been used to support the theory of plate tectonics is the location of 
mountain ranges. However, this process has not always been associated with active margins of 
continents and subduction zones plates, which can lead students to think that mountains are 
formed only by the collision of continents. 
On the other hand, the formation of mountain ranges cannot happen without materials that feed it 
and, in turn, its subsequent erosion and sedimentation may extend the orogenesis if the tectonic 
movements persist over time. Is it possible to highlight this interaction processes, even though 
there are always natural processes which are impossible to simulate? What are the differences 
between the process simulated by the model and the real process? It is intended that these and 
other issues are discussed and considered, beyond the simple simulation of geological processes 
elapsed in large units of space and time and often presented in a compartmentalized manner. 
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Keywords: analogue modelling, accretionary prisms, subduction, mountain building, teaching of 
Geology. 

INTRODUÇÃO   
A formação de montanhas e de estruturas geológicas associadas terão sido os 

primeiros processos geológicos a ser simulados através da metodologia que viria a ser 
conhecida por experimentação ou modelação análoga. As caixas ou prensas de areia que 
James Hall de Dunglass terá construído pela primeira vez (Oreskes, 2007), foram 
aperfeiçoadas ao longo dos últimos dois séculos, tornando-se uma metodologia 
generalizada da investigação geológica e, particularmente, da geodinâmica interna 
(Ranalli, 2001). Mais tarde chegaria também ao ensino da Geologia, tal como constam 
nos programas em vigor, particularmente do Ensino Secundário (e.g. Amador et al., 2001) 
e em textos didáticos publicados pelo Ministério da Educação (Mateus & Alves, 2000) 
para explicar estruturas como falhas e dobras. Contudo, para além do ensino formal, são 
especialmente aplicáveis em contextos não formais por estes permitirem mais tempo para 
montagem das experiências e reflexão, possibilitando um ambiente mais descontraído do 
que uma aula regular. 

Da simples explicação de estruturas básicas ou da relação entre elas, como 
tradicionalmente se faz através das chamadas caixas de areia, é possível, utilizando um 
mesmo modelo, passar para uma análise a uma escala mais ampla, ou seja, a da 
formação da cadeia de montanhas. A partir daqui aconselha-se que se discuta que 
modelo aplicar consoante o modelo conceptual, enquadramento real ou teoria subjacente 
ao que se pretende simular.  

Os modelos tradicionais de compressão são de indentação (Graveleau et al., 2012) 
em que duas paredes convergem e comprimem uma multicamada de areias. O modelo 
sugerido acrescenta alguma inovação; simula a formação de um prisma acrecionário 
associado a uma zona de subdução, enquadrado pela Teoria da Tectónica de placas.  

Os prismas acrecionários têm sido considerados como análogos modernos de 
zonas externas de cadeias de montanhas (Malavieille, 2010). Para além da simples 
formação do prisma acrecionário é possível estudar através deste modelo, a influência de 
variáveis como a erosão, ou a relação encurtamento/espessamento do prisma (Bolacha et 
al., 2013; Bolacha, 2014). É preciso não esquecer que a escolha das variáveis em estudo 
dependerá dos objetivos de aprendizagem. 

OBJETIVOS DA OFICINA  
Com esta oficina pretende-se que se reconheça que a modelação análoga 

possibilita a simulação, nas 4 dimensões físicas (às 3D espaciais acrescenta-se a 
temporal), de processos geológicos que se encontram apenas materializados em 
estruturas geológicas a diversas escalas, incluindo a do afloramento no campo e a da 
cadeia de montanhas. São estas que são habitualmente repercutidas nestes modelos. 
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A atividade destaca as técnicas de construção de multicamadas de areias e da sua 
posterior deformação, com consequente formação de prismas acrecionários por 
associação a uma folha basal; esta simula uma placa em subdução. 

Os formandos deverão tomar consciência do que se pretende simular e como 
enquadrar o modelo na teoria da tectónica de placas, bem como nos ciclos hidrológico e 
tectónico (Hamblin & Christiansen, 1998). A extrapolação para prismas acrecionários 
submarinos, atualmente em formação, e para outros já formados no passado, será um 
passo importante para a compreensão do fenómeno real. 

Pretende-se fomentar uma discussão reflexiva sobre a relação e manipulação de 
diversas variáveis, bem como o questionamento sobre a aplicação da simulação nos 
diversos níveis de ensino. Serão sugeridas algumas propostas. 

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 
A atividade terá início com a explicação da metodologia da modelação análoga e 

de algumas das suas virtudes para a compreensão de processos geológicos. Dar-se-á 
particular destaque à importância da discussão das relações de escala entre modelo e 
realidade (materiais e estruturas). 

A camada de areias construída (fig. 1) será sujeita a deformação por tração do 
acetato basal. Será feita a análise do prisma (fig. 2) e tecidas considerações sobre 
estruturas formadas (falhas, dobras). 

Figura 1 . Caixa em acrílico com multicamada de areias 

!  

As relações de escala e de similaridade entre as estruturas formadas e reais, serão 
feitas a diversas escalas, por recurso a imagens. 

Figura 2.  Prisma formado após deformação induzida 

!  

Estabelecer-se-ão relações entre o encurtamento e o espessamento e sugeridas 
aplicações interdisciplinares (Bolacha et al., 2013). 

�570



Discutir-se-á a que níveis e contextos de aprendizagem se deve aplicar a atividade, 
bem como as vantagens e desvantagens deste tipo de caixa de areias face às 
tradicionais, tendo em conta os modelos e teorias científicas implícitas (Bolacha, 2014). 

Serão posteriormente discutidas influências de outras variáveis como a erosão e 
sedimentação na progressão e deformação do prisma, sendo que possível, proceder-se-á 
à simulação da erosão. 

Por fim discutir-se-ão cuidados a ter na aplicação de modelos análogos em 
qualquer contexto de ensino (formal e não formal), face à possibilidade de construção de 
conceções erróneas sobre os fenómenos simulados. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
As areias para formar a multicamada devem ser finas (dimensão do grão!≈300 µm), 

e bem calibradas, e formar camadas coloridas separadas por uma areia branca para 
melhor evidenciar as estruturas formadas. 

A caixa de areias utilizada deve ter as paredes laterais em acrílico, um metro de 
comprimento, pouco mais de 10 cm de largura e ter os topos livres, sem paredes. Uma 
cunha em esferovite deve ser colocada num dos topos livres. Uma folha de acetato ou de 
outro material que seja fino, com pouco atrito e resistente deve ser estendido a todo o 
comprimento da caixa, passando por baixo da cunha.  

Um pequeno aspirador, um secador de cabelo ou uma pequena vassoura podem 
ser utilizados para simular a erosão. 

Os formandos serão convidados a construir planificações didáticas da(s) 
atividade(s) recorrendo ao V de Gowin (Bolacha, 2014). 

ROTEIRO 
Explicação da metodologia da modelação análoga e objetivos da oficina. 
Enquadramento científico, montagem da experiência e discussão de relações 

modelo/realidade, ou seja, relação com prismas acrecionários presentes e passados.  
Deformação do prisma, identificação de estruturas geológicas e relações com 

objetos reais. 
Enquadramentos didáticos possíveis: níveis e contextos de ensino (formal, não 

formal). 
Introdução da variável erosão. Discussão da sua relação com a deformação do 

prisma. Extrapolação para a realidade do “crescimento das montanhas” ao longo do 
tempo geológico. 

Discussão de interações entre ciclos tectónico e hidrológico e sua importância nos 
atuais/futuros programas de Ciências Naturais/Biologia e Geologia. 
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UTILIZAÇÃO DE SENSORES ELETRÓNICOS NO ENSINO 
EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS: MEDIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

DE PRÁTICAS EPISTÉMICAS E DO PENSAMENTO ABSTRATO 

Maria João Silva; Sara Aboim; Alexandre Pinto 
Instituto Politécnico do Porto, Escola Superior de Educação, inED 

Resumo 
A presente oficina pretende disseminar, na comunidade de educação em ciências, os resultados 
da investigação científica realizada pelos autores da proposta, no que se refere à utilização 
didática de sensores eletrónicos, como extensão dos sentidos, para o desenvolvimento de 
práticas epistémicas e do pensamento abstrato no ensino experimental das ciências em contextos 
de educação básica, visando novas e enriquecidas mediações docentes. As atividades a 
desenvolver nesta oficina simularão as que foram criadas e exploradas na investigação realizada, 
incluindo, nomeadamente: exploração de sensores eletrónicos e sua utilização na caracterização 
de variáveis ambientais; análise e adaptação de atividades desenvolvidas em diferentes estudos 
de caso; avaliação de sensores eletrónicos em função das suas potencialidades para o 
desenvolvimento de práticas epistémicas e do pensamento abstrato, considerando diferentes 
objetivos de ensino das ciências; criação de novos usos de sensores eletrónicos para o 
desenvolvimento de práticas epistémicas e do pensamento abstrato no ensino experimental das 
ciências na educação básica, com diferentes objetivos e em novos contextos. 

Palavras–Chave: Sensores eletrónicos, pensamento abstrato, ensino experimental das ciências, 
educação básica.  

Abstract 
This workshop intends to disseminate in the science education community the results of the 
authors’ scientific research, in what concerns the use of electronic sensors, as an extension of the 
senses, for the development of epistemic practices and abstract thinking in experimental science 
teaching, in elementary education contexts, seeking new and enriched teaching mediations. The 
activities that will be implemented in this workshop will simulate the ones created and exploited 
during previous authors’ scientific research, and will include: the exploration of electronic sensors 
and their use in the characterization of environmental variables; the analysis and reworking of the 
activities of the diverse case studies; the evaluation of electronic sensors according to their 
potential for the development of epistemic practices and abstract thinking, considering different 
science teaching objectives; the creation of new uses of electronic sensors for the development of 
epistemic practices and of abstract thinking in elementary education experimental science 
teaching, considering different goals and new contexts. 

Keywords: Electronic sensors, abstract thinking, science experimental teaching, elementary 
education. 
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INTRODUÇÃO 
A utilização didática de sensores eletrónicos, no ensino experimental das ciências, 

pode promover o desenvolvimento de práticas epistémicas e, consequentemente, do 
pensamento abstrato, em contextos de educação básica (Silva, Barbot, & Silva, 2013; 
Silva, Lopes, & Silva, 2013; Aboim, 2014). A mediação docente é um fator fundamental 
para o desenvolvimento dos resultados desejados, sendo fundamental que (Lopes et al., 
2012; Silva, Lopes, & Silva, 2013; Aboim, 2014): i) propicie o uso dos sensores como 
extensão dos sentidos (Magnani, 2004); ii) promova a autonomia das crianças nas 
atividades experimentais; iii) visibilize as práticas epistémicas e promova transições 
graduais de conteúdos e representações mais concretas para conteúdos e 
representações mais abstratas dos fenómenos em estudo. 

Apresenta-se uma proposta de oficina de disseminação dos resultados de 
investigação, resumidos no parágrafo anterior. A referida investigação enquadra-se no 
Projeto SOS Abstrato (Sondar e Sentir o Ambiente para Desenvolver o Pensamento 
Abstrato), e os resultados foram produzidos em seis projetos de mestrado e um de 
doutoramento em que os autores estiveram envolvidos (Silva, Lopes, Silva, 2013; 
Gonçalves, 2012; Leão, 2011; Nogueira, 2012; Nunes, 2012; Teixeira, 2011; Aboim, 2014). 

OBJETIVOS DA OFICINA  
A presente oficina pretende disseminar os resultados da investigação científica 

realizada pelos autores da proposta, no que se refere à utilização de sensores para o 
desenvolvimento de práticas epistémicas e do pensamento abstrato no ensino 
experimental das ciências em contextos de educação básica. Pretende-se que a 
disseminação da informação, em conjunto com a familiarização com os recursos 
envolvidos, bem como a vivência das próprias experiências, possam conduzir a novas e 
enriquecidas práticas de apoio ao desenvolvimento do pensamento abstrato. 

A oficina proposta visa proporcionar aos/às participantes: 
1. A familiarização com sensores eletrónicos acessíveis para uso no ensino 

experimental das ciências em contextos de educação básica; 
2. A análise de estudos de casos de utilização de sensores eletrónicos para o 

desenvolvimento de práticas epistémicas e do pensamento abstrato no ensino 
experimental das ciências em contextos de educação básica; 

3. O desenvolvimento de competências de avaliação de sensores eletrónicos 
relativamente à sua adequação ao desenvolvimento de práticas epistémicas e do 
pensamento abstrato no ensino experimental das ciências em contextos de 
educação básica; 

4. A criação, em novos contextos e com novos objetivos, de novos usos de sensores 
eletrónicos, com mediação docente, para o desenvolvimento de práticas 
epistémicas e do pensamento abstrato no ensino experimental das ciências em 
contextos de educação básica. 
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DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 
Esta oficina oferecerá formação prática, fundamentada na investigação 

desenvolvida no domínio do ensino experimental das ciências, no que se refere 
especificamente ao uso de sensores eletrónicos para o desenvolvimento de práticas 
epistémicas e do pensamento abstrato em contextos de educação básica. 

As atividades a desenvolver simularão as da investigação realizada, incluindo, 
nomeadamente: utilização de sensores eletrónicos na caracterização de variáveis 
ambientais; análise e adaptação de atividades desenvolvidas em diferentes estudos de 
caso; avaliação de sensores eletrónicos em função das suas potencialidades para o 
desenvolvimento de práticas epistémicas e do pensamento abstrato, considerando 
diferentes objetivos de ensino das ciências; criação de novos usos de sensores 
eletrónicos para o desenvolvimento de práticas epistémicas e do pensamento abstrato 
com diferentes objetivos e em novos contextos. 

Desta forma, favorecer-se-ão atividades hands-on e minds-on, que desejavelmente 
resultarão na reflexão participante sobre os recursos e estudos de caso explorados e no 
esboço de novos casos de mediação de práticas epistémicas e do pensamento abstrato 
no ensino experimental das ciências na educação básica. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
Nesta oficina, serão necessários os recursos que foram utilizados nos estudos de 

caso, desenvolvidos em diversos contextos de investigação. Destacam-se dois grandes 
conjuntos de sensores: os sensores didáticos Pasco (ver tabela 1); os sensores 
disponíveis em telemóveis e tablets do quotidiano. 

Tabela 1. Sensores Pasco para diferentes variáveis ambientais 
(adaptado de Silva et al., 2014) 

Variáveis Sensores Eletrónicos

Temperatura Pasco PS – 2124

Humidade (absoluta e relativa) Pasco PS – 2124

Nível sonoro Xplorer GLX para modo sonómetro, 
Pasco PS – 2002

Dióxido de carbon no ar Pasco PS – 2110

Iluminância Pasco PS-2106A

Condutividade Pasco PS – 2116

pH Pasco PS – 2147

Turvação Pasco PS – 2122
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No que se refere ao segundo conjunto de sensores, salientam-se a câmara 
fotográfica, o microfone, o acelerómetro e o GPS, presentes em quase todos os 
dispositivos quotidianos. O Samsung S4 dispõe de um conjunto alargado de sensores 
(luminosidade, nível sonoro, pressão, altitude, temperatura e humidade) e de apps para 
os mesmos. Disponibilizaremos estes sensores para produção de dados, nomeadamente 
georreferenciados. 

ROTEIRO 
A sequência de atividades da Oficina pode ser alterada, se tal se verificar 

adequado à consecução dos objetivos. Prevê-se, não obstante, a seguinte sequência: 
1. Introdução teórico-prática do tema;  
2. Familiarização e exploração dos diversos sensores eletrónicos; 
3. Discussão e análise de um conjunto de estudos de caso, desenvolvidos em 

projetos de mestrado e doutoramento; 
4. Experimentação com base nas atividades e protocolos criados nos referidos 

estudos de caso; 
5. Avaliação de diferentes sensores eletrónicos, em função dos objetivos de 

desenvolvimento de práticas epistémicas e do pensamento abstrato, dos 
grupos-alvo e dos ambientes em estudo; 

6. Criação de novas atividades didáticas que mobilizem sensores eletrónicos 
para o desenvolvimento de práticas epistémicas e do pensamento abstrato 
no ensino experimental das ciências em contextos de educação básica. 
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DA JANELA DA MINHA ESCOLA 

Teresa Isabel Loureiro 
Agrupamento de Escolas João Villaret - Loures 

Resumo 
Educar para a sustentabilidade, apesar de décadas de insistência na sua relevância, nunca foi tão 
premente como na atualidade. Tornou-se crucial incutir nos alunos a essência de um pensamento 
que lhes abra os horizontes de um conhecimento complexo, holístico e unificador, um pensamento 
sistémico que potencie neles o desenvolvimento de uma consciência ética (Leopold, 1949) da sua 
posição na grandiosidade do ecossistema planetário (Barcelos, 2007). O desenvolvimento de 
atividades de campo como estratégia faz sentido num contexto social e ambiental em rápida 
mutação. A partir do projeto: “Da janela da minha escola”, foi possível conduzir os alunos, a 
envolverem-se diretamente no contexto natural, social e cultural envolvente à escola – Lezíria do 
Trancão. A verdadeira educação ambiental faz-se nessa envolvência (Almeida, 2007), que permita 
aos alunos compreender a relação entre competências cognitivas e competências emocionais, 
desenvolvendo neles a empatia e o respeito por todas as formas de vida, necessários à 
construção de uma ética ambiental (Boff, 2003). Só assim serão capazes de ir além da visão 
limitada que ainda perdura, do ser humano como um agente externo ao meio natural, e que 
culminou na devastação a que temos vindo a assistir. Através de uma ligação mais próxima com a 
complexidade do funcionamento sistémico e cíclico da natureza, os alunos desenvolverão uma 
ecoliteracia (Goleman, 2012) que lhes permitirá observar, refletir, interiorizar, aprender de forma 
significativa, compreender, valorizar, divulgar, respeitar e cuidar, para que no futuro, atinjam uma 
verdadeira cidadania planetária que, de forma proactiva, lhes permita inverter as tendências 
atuais. 
   
Palavras–Chave: educação ambiental; sustentabilidade; pensamento sistémico; ética; ecoliteracia. 

Abstract  
Educating for sustainability, despite insistence on its relevance for decades, has never been 
greater as today. Has become crucial to instill in students the essence of a thought which opens 
the horizons of a complex knowledge, holistic and unifying, a systemic thinking that empowers 
them to develop ethical awareness (Leopold, 1949) of its position in the grandeur of the ecosystem 
planetarium (Barcelos, 2007). The development of field activities as a strategy makes sense in a 
social and environmental context that is changing fast. From the project: "From the window of my 
school," it was possible to lead students to engage directly in the natural, social and cultural 
context surrounding of the school - Wetland of Trancão. The real environmental education is built 
in that engaging (Almeida, 2007), enabling students to understand the relationship between 
cognitive and emotional skills, developing their empathy and respect for all forms of life, needed to 
build an environmental ethic (Boff, 2003). Only then they will be able to go beyond the limited 
vision that still lingers, the human being as an external agent to the natural environment, and 
culminating in the devastation that we have seen. Through a closer connection with the complexity 
of systemic and cyclical workings of nature, students will develop an ecoliteracy (Goleman, 2012) 
that will allow them to observe, reflect, internalize, learn significantly, understand, enhance, 
promote, respect and care, so that in the future, they can achieve a true planetary citizenship, that 
proactively enable them to reverse the current trends. 

Keywords: environmental education ; sustainability; systems thinking ; ethics; ecoliteracy. 
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INTRODUÇÃO  
“What can educators do to foster real intelligence?... 

We can attempt to teach the things  

that one might imagine the earth would teach us: 

 silence, humility, holiness, connectedness, courtesy,  

beauty, celebration, giving, restoration, obligation, and wildness.”  
David W Orr 

Este projeto, foi desenvolvido com a convicção de que a nossa melhor esperança 
para vivermos de forma sustentada reside numa educação para, e na, realidade 
quotidiana do dia-a-dia, através da criação de formas de: experimentar o mundo natural; 
compreender como a natureza mantém o equilíbrio que sustenta a biosfera; desenvolver 
comunidades saudáveis; reconhecer as consequências das ações humanas sobre os 
ecossistemas; conhecer o local onde vivemos. “Nature is our teacher. The real world is the 
optimal learning environment.”  (Stone, 2009). É um projeto a longo prazo que visa 
reforçar a relação da escola com o ecossistema envolvente rumo a uma educação 
sustentável e enquadrada no seu contexto local.  

Na azáfama do dia-a-dia da escola, dificilmente conseguimos parar e olhar de 
forma atenta e consciente, para o espaço paisagístico onde ela se enquadra, no caso 
deste projeto: bacia hidrográfica do rio Trancão – Lezíria do Trancão - Loures, região com 
potencial de reserva natural. O desenvolvimento deste projeto pretendeu inverter essa 
tendência de indiferença perante este espaço paisagístico exterior à escola, e potenciar a 
sua observação mais atenta, por forma a conduzir à sua valorização enquanto paisagem 
única. Para tal, foi desenvolvido, a partir de uma abordagem holística – globalizante e de 
enquadramento naquele contexto específico, um estudo das várias características 
daquele ecossistema natural, ao nível das suas variações sazonais, dos seus fatores 
bióticos e abióticos, da sua beleza, dos seus recursos naturais, dos impactos negativos da 
exploração antrópica a que está sujeita, assim como das potencialidades de 
enriquecimento ambiental. Neste levantamento foram também realizadas atividades 
experimentais e visitas de estudo para recolha de materiais e informação. O grande 
desafio foi fomentar um envolvimento dos alunos que lhes permitisse observar, aprender, 
compreender, valorizar, divulgar e cuidar, da maravilhosa paisagem que rodeia o espaço 
da escola, para que dessa forma conseguissem refletir, interiorizar e, de forma proactiva, 
minimizar, o seu impacto nesse ecossistema natural. 

OBJETIVOS DA OFICINA  
Apresentar o resultado do projeto: “Da janela da minha escola”, a partir da partilha 

dos materiais desenvolvidos, das informações recolhidas e das atividades práticas 
realizadas. Demonstrar como, através de um projeto holístico e integrador, é possível 
envolver os alunos num contexto, e levá-los a aprender a pensar em termos de relações, 
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conceções e interdependências, desenvolvendo neles uma ecoliteracia consciente que os 
transformará em futuros cidadãos planetários.  

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 
O projeto foi desenvolvido em três turmas, duas do 8ºAno, e uma do 7ºAno de 

escolaridade, em grupos de abordagem de vários tópicos. Cada turma realizou um estudo 
aprofundado de vários aspetos característicos do ecossistema da região, nomeadamente 
ao nível da: 

- BIOSFERA: Identificação da fauna e flora da região: caracterização da 
biodiversidade.  

- GEOSFERA: História geológica evolutiva da região ao longo dos últimos milhões 
de anos; Caracterização do tipo de paisagem geológica; Caracterização do tipo de solo 
através de análise laboratorial: composição mineralógica, matéria orgânica, porosidade, 
permeabilidade, etc..   

- HIDROSFERA E ATMOSFERA: Caracterização da bacia hidrográfica da região; 
Análise laboratorial da qualidade das águas de alguns dos rios/ribeiros que afluem ao 
local; Enquadramento climático da região; Localização geográfica da região.  

- HISTÓRIA E AÇÃO DO SER HUMANO SOBRE O ECOSSISTEMA DA LEZÍRIA: 
História do Homem na lezíria; Impactes positivo e negativo da utilização humana da 
lezíria; Formas de exploração antrópica da lezíria.  

- ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO INFORMÁTICO DA INFORMAÇÃO: Grupo 
responsável pela criação de um site de divulgação de toda a informação recolhida pelos 
restantes grupos.  

Foi realizado em parceria transdisciplinar entre as disciplinas de: Ciências Naturais, 
Português, História, Geografia, Educação Visual, Educação Física e TIC. 

O trabalho final de cada turma culminou numa apresentação global que realizada 
sobre a forma de: Blog/Página web; Livro de fotos/pinturas/desenhos; apresentações em 
Power-Point/Prezi/outro; filmes e outras formas criativas de apresentação propostas pelos 
grupos. Nos trabalhos foram incluídas fotos, desenhos ou pinturas da paisagem que 
rodeia a escola, ao longo das diferentes estações do ano e a diferentes escalas.  

Cada grupo procurou recolher informações através do envolvimento de entidades 
externas e pessoas de todas as idades e profissões, ligadas à região. Como resultado do 
trabalho global dos alunos, foram traçados percursos pedestres pela região que 
permitissem a divulgação de todo o conhecimento recolhido e colocassem em evidência a 
sua importância ambiental.  

Ao longo do ano letivo foram realizadas várias visitas de estudo ao local, com o 
objetivo de recolher informação e imagens, realizar entrevistas, etc., assim como várias 
atividades práticas/experimentais:  

- Análise do tipo de solo da região; observação à lupa; identificação dos diferentes 
tipos de rochas presentes no solo e levantamento de várias hipóteses da sua origem; 
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medição do Ph do solo; análise da sua composição mineralógica, porosidade e 
permeabilidade; análise da sua utilização agrícola e avaliação impacto do uso de 
pesticidas - atividade desenvolvida no âmbito do Ano Internacional dos Solos 2015 – 
ONU.  

- Análise da qualidade da água de algumas das ribeiras mais próximas da escola, e 
levantamento do impacto dessas águas nos alimentos produzidos na região. 

- Levantamento das espécies agrícolas plantadas no local. 
- Identificação de macro e micro espécies da comunidade do ecossistema; 

avaliação do índice de biodiversidade da região; construção de uma teia alimentar. 
- Análise de cartas geológicas – 34B, e diferentes tipos de mapas da região e 

imagens de satélite visualizadas a partir da internet ou do site da Câmara Municipal de 
Loures. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
Dois videoprojectores; Dois ecrãns de projeção ou paredes brancas; Dois 

microscópios; Duas lupas binoculares; Fotocópias várias; Possibilidade de impressão de 
fotografias e cartazes.        

ROTEIRO 
A oficina será organizada em 6 secções - bancadas, com duração de 15/20 

minutos cada, que abrangerão toda a organização estrutural do projeto: Biosfera; 
Geosfera; Hidrosfera; Atmosfera; História e ação do ser humano na Lezíria do Trancão; 
Divulgação digital da informação. Em cada secção, grupos de alunos, apresentarão os 
resultados do levantamento realizado e das atividades experimentais, com a orientação e 
o apoio técnico da professora responsável e de alguns elementos das entidades externas 
envolvidas: encarregados de educação e técnica da Câmara Municipal de Loures. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ONDAS DA CONSERVAÇÃO: UM 
ESTUDO DA EXPERIÊNCIA INTERDISCIPLINAR DO PROJETO 

PINÍPEDES DO SUL, NEMA, BRASIL 

Carla Valeria Leonini Crivellaro; Kleber Grübel da Silva; Jacqueline Rogerio Carrilho 
Eichenberger; Lilian Brum Wetzel; Rodrigo Barreto Menezes 

Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental – NEMA 

Resumo 
A oficina tem o objetivo de proporcionar uma experiência interdisciplinar na realização de 
projetos de Educação Ambiental e Conservação. A dinâmica da oficina tem como 
referencial as “Ondas”, metodologia interdisciplinar entre ciências do ambiente, arte e 
educação psicofísica, criada pelo Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental, 
associação sem fins lucrativos que atua há 30 anos na região costeira brasileira. Cinco 
são as Ondas abordadas: Ser Natureza, O lugar onde vivemos, Biodiversidade, Biosfera e 
Ecologia e Planejamento Ambiental. Partem de uma percepção de macro para micro 
escala, em que o corpo configura-se como primeiro ambiente, ampliando essa visão para 
o lugar, a diversidade ambiental e cultural, as relações cósmicas. A proposta é percorrer a 
espiral do fazer Educação Ambiental e demonstrar por meio do Projeto Pinípedes do Sul a 
conexão da Educação Ambiental com a Conservação. O Projeto Pinípedes do Sul que 
tem o patrocínio da Petrobras, através do Programa Petrobras Socioambiental objetiva, 
por meio da pesquisa e Educação Ambiental, a conservação de lobos, leões e focas na 
região costeira do extremo sul do Brasil. As atividades de Educação Ambiental realizadas 
em escolas, com pescadores e comunidades costeiras, consistem de palestras, produção 
de material educativo, reuniões e entrevistas, além da divulgação nos meios impressos e 
digitais de informação. Espera-se que a metodologia de definição de estratégias, público e 
ações possam ser contextualizadas e replicadas para outros projetos de conservação, 
além de pensar sistemicamente as relações ser humano/natureza a partir de uma 
abordagem crítica e transformadora.  

Palavras-chave: Educação Ambiental. Conservação. Metodologias. 

Abstract 

The workshop aims to provide an interdisciplinary experience in carrying out 
Environmental Education and Conservation projects. The workshop is dynamic guided by 
the "Waves", interdisciplinary approach between environmental science, art and 
psychophysical education, created by the Education and Environmental Monitoring Center, 
a nonprofit organization that has been operating for 30 years in the southern Brazilian 
coast region. Five approaches are the addressed Waves: Be Nature, the place where we 
live, Biodiversity, Biosphere Ecology and Environmental Planning. Those approaches 
cover a perception of macro to micro scale, where the human body appears as the first 
environment, expanding that vision to the place, environment and cultural diversity, the 
cosmic relationships. The proposal is to go through the environmental education spiral and 
to demonstrate through South Pinnipeds Project the connection with the Conservation 
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Environmental Education. The South Pinnipeds Project which is sponsored by Petrobras, 
through Petrobras Environmental Program aims the conservation of sea lions and seals in 
the coastal region of southern Brazil through research and environmental education. The 
environmental education activities in schools with fishermen and communities consist of 
lectures, environmental educational materials production, meetings and interviews, 
besides the advertisement in print and digital media. It is expected that the methodology of 
defining strategies and public actions can be contextualized and reapplied to other 
conservation projects, thinking systemically about the human / nature relations from a 
critical and transformative way. 

Keywords: Environmental Education. Conservation. Methodology. 

INTRODUÇÃO  
Tudo que vem sendo dito e debatido sobre Educação Ambiental – EA nos últimos 

trinta anos, nos quais o planeta apresentou sinais acelerados de desgaste, traz em suas 
especificidades algum aspecto que nos incita a estudar, considerar, valorizar, exercitar, 
construir para transformar algo para melhor. Se transformar e muitas vezes se reconectar 
e reinventar o que sempre existiu: o homem cósmico. As esferas de inter-relação em 
Educação Ambiental apresentadas por Sauvé e Orellana( 2003), transitam entre o eu - 
construção da identidade, o outro – construção da alteridade e o mundo – relações com o 
meio de vida. É necessário entender as coisas no seu contexto maior, com os diferentes 
níveis de complexidade, de forma processual (CAPRA, 1994) e promover a articulação 
ético-política entre os três registros ecológicos: do ambiente, das relações sociais e das 
relações humanas, sugerida por Guattari (1990).  

Com base nessas referências que o Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental 
- NEMA, associação sem fins lucrativos, que atua há 30 anos na região costeira brasileira, 
vem desenvolvendo metodologias em EA. A EA é um componente em todos os Projetos 
realizados pelo NEMA. As “Ondas”, metodologia interdisciplinar entre ciências do 
ambiente, arte e educação psicofísica é o referencial para a definição de estratégias e 
ações tanto para espaços formais como não-formais de educação. Com relação à 
Conservação, o Projeto Pinípedes do Sul: Conservação de leões e lobos-marinhos na 
Costa Sul do Brasil que visa a implementação das ações previstas nas políticas públicas 
brasileiras de proteção a estas espécies e seus ecossistemas servirá como um 
demonstrativo das possibilidades de concepção das ações de EA em Projetos de 
Conservação.   

OBJETIVOS DA OFICINA  
A oficina EA nas Ondas da Conservação objetiva: 
- Proporcionar uma experiência interdisciplinar na realização de projetos de 

Educação Ambiental e Conservação; 

- Possibilitar a troca de experiências com outros grupos e pessoas; 
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- Compreender por meio da metodologia de EA Ondas pensar sistemicamente 
as relações ser humano/natureza a partir de uma abordagem crítica e 
transformadora; 

- Discutir as possibilidades da definição de estratégias, público e ações que 
possam ser contextualizadas e replicadas para outros projetos de 
conservação. 

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 
A oficina consiste na apresentação e experimentação das 5 Ondas.  A Onda 1 – 

Ser Natureza inicia com a pergunta quem eu sou? O corpo como nosso primeiro meio 
ambiente. Daí visão sistêmica, consciência corporal – mente, corpo, espírito, figura 
humana são os conceitos tratados, acompanhados de uma prática como desenho, auto-
massagem, noções de célula, tecido, órgãos, organismo. Essa visão então é ampliada - 
Onda 2 - O lugar onde vivemos, a qual trata do pertencimento, aspectos naturais, 
culturais, históricos, econômicos e sociais em que passamos a perceber a complexidade 
do ambiente. Onde eu moro, o que tem de bom o que eu não gosto, as cores, as texturas, 
as representações humanas adaptadas às assanas, posturas da ioga. Abrimos então 
nosso universo perceptual, no qual vamos entrar no mundo da diversidade – Onda 3 – 
Biodiversidade, diversidade biológica e cultural, isto é, a biodiversidade e eu como único 
na variedade, de onde vim, que manifestações culturais estão presentes no meu espaço e 
no planeta, as artes, o patrimônio histórico. Tomando consciência de toda essa 
diversidade amplio com lentes poderosas para uma visão do universo – Onda 4 – Biosfera 
e Ecologia, o meu planeta, que não está sozinho no espaço e outras infinitas galáxias que 
estão de alguma forma realizando trocas de energia, de ciclos biogeoquímicos e que 
mantém toda a vida. Que relações ecológicas são essas? O que nos sustenta? A terra 
viva. Esse meio ambiente é infinito? Vamos pensar em ações soluções dos nossos 
conflitos – Onda 5 – Planejamento ambiental. A partir daí fazemos a fazemos o caminho 
da espiral do fazer EA na elaboração das ações de EA em Projetos de Conservação, no 
caso o Projeto Pinípedes do Sul. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
Sala ampla; 
Equipamentos de multimídia e computador com caixas de som. 

ROTEIRO 
A oficina começa com a apresentação do NEMA e da Metodologia Ondas com a 

realização de atividades psicofísicas e a compreensão dos conceitos de meio ambiente e 
EA. A seguir um estudo de caso do Projeto Pinípedes do Sul com a definição de 
estratégias, públicos e ações realizando a conexão da EA com a conservação.  

�585



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
Capra, F. (1994). O ponto de mutação. São Paulo : Cultrix, 1994. 
Crivellaro,C.V.L.; Martinez Neto,R.; & Rache, R.P. (2001) Ondas que te quero mar: 

educação ambiental para comunidades costeiras: Mentalidade Marítima - relato de 
uma experiência. Porto Alegre : Gestal. 

GuatariI, F. (1990) As três ecologias (Bittencourt,  M. C. F. Trad.). Campinas: Papirus.  
Sauvé, L.; & Orellana, I. (2003) A Formação Continuada de Professores em Educação 

Ambiental: a proposta EDAMAZ. In Santos, J.E. & Sato, M. A contribuição da 
educação ambiental à esperança de pandora. São Carlos: RIMA.  

�586



OFICINA KIT “ENERGIA, AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE” 

Joana Oliveira1; Luísa Neves1; Senentxu Lanceros-Méndez2; Júlio Santos3,4 

1Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo; 2Departamento/Centro 
de Física, Universidade do Minho; 3Instituto de Educação da Universidade do Minho; 4Centro de 

Estudos Africanos da Universidade do Porto 

Resumo  
O Kit “Energia, Ambiente e Sustentabilidade” (KEAS) é um kit científico e pedagógico que foi 
elaborado para ser utilizado na exploração de conteúdos relacionados com a utilização diária da 
energia e seus impactos sociais e ambientais com vista à diminuição da pobreza e à promoção do 
desenvolvimento sustentável. 
A discussão destes conceitos tem subjacente o ensino das ciências nas escolas do 1º e 2º ciclo 
do ensino básico, na Guiné-Bissau, partindo de uma abordagem participativa que valoriza o 
trabalho prático e o conhecimento das comunidades, como ponto de partida para a 
experimentação e para a aquisição de novos conhecimentos.  
Este kit foi elaborado para ser (i) utilizado de forma transversal aos dois primeiros ciclos do ensino 
básico, (ii) culturalmente apropriado, (iii) fácil de utilizar, (iv) de baixo custo, (v) fácil de reproduzir 
com materiais locais, (vi) fácil de transportar, (vii) sensível às questões de género e (ix) utilizado 
sem necessidade de acesso a eletricidade. É constituído por um guião de atividades e pelos 
materiais que permitem a sua realização. 
Esta oficina pretende (i) apresentar o KEAS, nomeadamente o tema, o conceito, os materiais e o 
guião de atividades e (ii) explorar algumas das atividades práticas sugeridas. 

Palavras–Chave: kit científico-pedagógico, trabalho prático, energia, ambiente, sustentabilidade. 

Abstract 
The Kit "Energy, Environment and Sustainability" (KEAS) is a scientific and educational kit that is 
designed to be used in the exploration of related content with the daily use of energy and its social 
and environmental impacts for the reduction of poverty and promotion of sustainable development. 
The discussion of these concepts have underlying science teaching in schools of the 1st and 2nd 
cycle of basic education in Guinea-Bissau, based on a participatory approach that values the 
practical work and knowledge of the communities, as a starting point for experimentation and for 
the acquisition of new knowledge. 
This kit is designed to be (i) used transversely to the first two cycles of basic education, (ii) 
culturally appropriate, (iii) user-friendly, (iv) low cost, (v) easy to reproduce with local materials (vi) 
easy to carry, (vii) sensitive to gender issues and (ix) used without access to electricity. It consists 
of a script of activities and materials that enable their achievement. 
This workshop aims to (i) present the KEAs, including the topic, the concept, the materials and the 
activities of script and (ii) explore some of the suggested practical activities. 

Keywords: scientific-pedagogical kit, practical work, energy, environment, sustainability. 

INTRODUÇÃO  
Um dos fatores que contribui decisivamente para o desenvolvimento de um país é 

a utilização alargada das aplicações da ciência e da tecnologia (Savage & Naidoo, 2002). 
Vários assuntos como o acesso a água, comida, energia, saúde, abrigo, a conservação 
da biodiversidade, o desenvolvimento sustentável ou as alterações climáticas, têm uma 
forte componente de ciência (UNESCO).  
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A ciência deve responder às necessidades de todos, mas para isso, os avanços 
científicos têm que ser conhecidos e apropriados pelas pessoas nos vários estádios da 
sua vida (UNESCO). 

Neste âmbito, o ensino básico, primeiro patamar de socialização escolar dos 
alunos e nível de ensino frequentado pela maioria da população mundial que tem acesso 
à escola, é o local privilegiado de intervenção. O ensino básico é fundamental para que os 
alunos possam aumentar os seus conhecimentos, mas também para incutir valores e 
atitudes pró-ambientais, desenvolver o espírito crítico, a criatividade na resolução de 
problemas do dia-a-dia e o nível de participação na tomada de decisões informadas 
(Oliver, 2006; Peacock, 2003; Ward, Roden, Hewlett, & Foreman, 2005) 

O tema escolhido baseia-se na relação entre a utilização dos recursos energéticos 
e as suas repercussões no ambiente com vista à diminuição da pobreza e à promoção do 
desenvolvimento sustentável, tendo como cenário a Guiné-Bissau.  

Na Guiné-Bissau, tal como em outros países da África Subsariana, apesar dos 
esforços que têm sido realizados, o acesso e sucesso escolar, a formação inicial e 
contínua dos professores, a qualidade do ensino/ aprendizagem, as infraestruturas 
deficitárias e a falta de manuais e materiais didáticos continuam a constituir um dos 
principais desafios da educação e do desenvolvimento (MENCCJD, 2009).  

O KEAS visa uma intervenção educativa baseada no conhecimento local (Aikman 
& King, 2012)  que privilegia metodologias ativas de ensino onde os alunos possam 
envolver-se em atividades manipulativas e investigativas contextualizadas nos problemas 
do dia-a-dia das populações, que lhes permitam desenvolver competências associadas ao 
pensamento crítico e à resolução de problemas sócio científicos complexos e reais 
(Harlen, 2006; Howe, Davies, McMahon, Towler, & Scott, 2005). 

Desta forma, este kit científico-pedagógico apresenta as seguintes caraterísticas: 
•culturalmente apropriado;  
• fácil de reproduzir com materiais locais, familiares e simples; 
•de baixo custo, evitando que existam receios quanto à sua utilização; 
• fácil de utilizar por professores e alunos; 
• fácil de transportar, mesmo pelas crianças;  
•  sensível às questões de género. 

O KEAS é constituído por: 
•um guião de atividades com propostas de diferentes tipos de trabalho 

prático; 
•vários materiais de laboratório e de uso diário necessários à implementação 

das atividades propostas no kit; 
•uma caixa com capacidade para reunir e guardar todos os materiais do kit, 

diminuindo o risco de perda e protegendo-os das condições externas. 
O Guião de atividades (figura 1) contém sugestões de várias atividades para os 

professores realizarem com os alunos na escola, dentro e fora da sala de aula. Estas 
podem ser adaptadas pelo professor em função dos conteúdos programáticos e do 
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desenvolvimento cognitivo dos seus alunos, mesmo sem manuais escolares ou outros 
materiais didáticos. 

Figura 1. Imagem da Capa (A) e contra capa (B) do guião de atividades onde podem observar-se 
três personagens que interagem em ambiente de sala-de-aula 

!  

Todas as atividades do guião pressupõem trabalho e discussão em pequenos 
grupos. Pretende-se motivar os alunos para a compreensão dos conceitos, processos e 
conteúdos relacionados com a energia e a sustentabilidade do meio ambiente, 
encorajando-os a pensar, comunicar, trocar ideias e a tomar decisões mais esclarecidas. 

O guião propõe diferentes tipos de atividades como o brainstorming, o jogo, o role-
play, as atividades de pesquisa na comunidade e as atividades manipulativas e 
investigativas experimentais. Todas as atividades do guião têm início com uma situação 
problema apresentada a partir de diálogos entre as personagens (figura 2) criadas 
exclusivamente para o KEAS. 

Figura 2. Exemplo de duas personagens e de um cenário do KEAS.

!  
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A utilização do Kit não se confina ao ensino formal, podendo ser utilizado em 
contextos não formais. 

OBJETIVOS DA OFICINA  
1. Conhecer o kit “Energia, Ambiente e Sustentabilidade” (KEAS), nomeadamente o 

tema, o conceito, os materiais e o guião de atividades. 
2. Explorar o guião de atividades do KEAS. 
3. Realizar algumas atividades práticas sugeridas no KEAS. 

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 
A oficina começa com uma breve introdução sobre o KEAS onde serão analisados 

o tema, o conceito, os materiais e o guião de atividades.  
Durante a exploração do guião de atividades serão apresentadas as personagens 

do kit, os ambientes e discutidos os diferentes tipos de atividades práticas. 
Num segundo momento serão apresentados os materiais que constituem o KEAS, 

com especial relevância para os materiais de uso comum que podem ser adquiridos/ 
adaptados pelos professores e alunos. 

Na última parte, os participantes serão convidados a formar pequenos grupos de 
trabalho e explorar atividades propostas no KEAS, utilizando os materiais presentes no 
kit. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
Nesta oficina, os recursos necessários serão alguns dos que constituem o KEAS, 

nomeadamente: 
• Copo medidor 

• Copos de plástico 

• Termómetro de álcool 

• Proveta 

• Balança de cozinha 

• Indicador de pasteurização da água (IPA) 

• Caneta de acetato 

• Cronómetro 

• Materiais para revestimento (película aderente, papel de alumínio, tecido polar) 

• Colher de sopa 

• Cartão 

�590



• Fita-cola 

• Elástico 
• Fósforos ou isqueiro 
• Régua 
• Sacos de plástico transparente  
• Garrafas de plástico (1,5L) 
• Latas de refrigerante 
• Sal 
• Bacia  

ROTEIRO 
1. Introdução sobre o KEAS (tema, conceito, materiais e guião de atividades). 
2. Apresentação dos materiais do KEAS. 
3. Exploração de atividades do KEAS. 
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WET COINS AND MYSTERIOUS BOXES 

Gunnar Friege 
Gokried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

Abstract 
In this workshop, teachers of various subjects (physics, chemistry or biology) are 
invited to be inspired by approaches to inquiry-based learning. Of course, there is 
enough space for practical examples – “hands on” rather than pure theory. While 
trying out, expect some tricky riddles and a lot to discuss about! The examples are 
suitable for students at the age of 11 – 16. 
The workshop is supported by the EU-Project SAILS. The goal of this project, realized 
in 12 partner countries, is to support teachers in adapting Inquiry Learning in their 
lessons while also in assessing the learning process of their students. Gunnar Friege, 
Ingmar Klappauf and Maximilian Barth from the Leibniz Universität Hannover, 
Germany, represent the German Divison of SAILS and are happy to provide this 
workshop. 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DIÁLOGO INTERCULTURAL: ESTUDO COMPARATIVO DAS 
CONCEÇÕES DOS PROFESSORES DO BRASIL E DE PORTUGAL  

Geilsa Costa Santos Baptista1; Graça Simões de Carvalho2 
1Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS, Brasil); 2Universidade do Minho (UM, 

Portugal) 

Resumo 
Apresentamos e discutimos resultados de um estudo qualitativo baseado em entrevista 
semiestruturada que objetivou identificar e comparar quais as concepções de diálogo intercultural 
dos professores de ciências do Brasil e de Portugal, antes a após as suas participações em 
cursos voltados para o ensino de ciências e diversidade cultural. Antes dos cursos, tanto os 
professores brasileiros quanto portugueses apresentaram concepções equivocadas acerca do 
significado deste termo. Já após os cursos, os professores brasileiros demonstraram ter ampliado 
as suas concepções, enquanto que os professores portugueses demonstraram permanecer com 
as mesmas concepções apresentadas antes dos cursos. Estes achados podem ter relações 
estreitas com a formação inicial desses professores em ambos os países. Propomos a realização 
de estudos mais aprofundados, envolvendo maiores amostras de professores participantes. 
Recomendamos ainda que se dê maior relevo nos cursos de formação inicial e contínua de 
professores à importância do diálogo intercultural no ensino de ciências.  

Palavras–Chave: Diálogo intercultural; Concepções de professores; Ensino de ciências. 

Abstract 
We present and discuss results of a qualitative study based on semi-structured interviews aimed to 
identify and compare Brazilian and Portuguese science teachers’ conceptions associated to 
intercultural dialogue before and after their participation in courses focusing on science education 
and cultural diversity. Before the courses, both Brazilian and Portuguese teachers showed 
misconceptions about the meaning of this term. However, after the training, Brazilian teachers 
showed to have expanded their conceptions whereas the Portuguese teachers maintained their 
previous ideas. These findings may be associated to their initial teachers’ training in either country. 
We propose further studies involving larger samples of participating teachers. We further 
recommend that in initial and continuous teacher training greater emphasis should be given to the 
intercultural dialogue on science teaching. 

Keywords: Intercultural dialogue; Conceptions of teachers; Science education. 

INTRODUÇÃO 
O diálogo intercultural no ensino de ciências constitui da relação de comunicação 

com negociação de significados que é estabelecida entre a cultura da ciência escolar e as 
culturas dos estudantes (Mortimer, 2002).  

Neste trabalho, são apresentados e discutidos os resultados de um estudo acerca 
das concepções de diálogo intercultural dos professores de ciências do Brasil e de 
Portugal - antes e após as suas participações em cursos envolvendo a etnobiologia, a 
história, a filosofia das ciências e suas importâncias para o ensino de ciências que 
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respeita e considera a diversidade cultural – para, com base nisto, propor alternativas que 
contribuam para o ensino de ciências que respeita e considera a diversidade cultural das 
salas de aula.  

METODOLOGIA 
A pesquisa, de natureza qualitativa, aconteceu entre 2009 e 2011, tendo por base a 

entrevista semiestruturada (Bogdan e Biklen, 1994).  
Do Brasil, participaram 6 professoras de biologia da rede pública estadual de 

ensino do estado da Bahia. De Portugal, participaram 3 professores e 3 professoras, 
todos de ciências naturais, tanto da rede pública quanto particular de ensino da Região 
Norte do país.   

No Brasil, o curso teve carga horária de 132 horas e foi realizado na Universidade 
Estadual de Feira de Santana (UEFS), na cidade de Feira de Santana, no estado da 
Bahia. Em Portugal, o curso teve carga horária de 130 horas e foi realizada no Instituto de 
Educação da Universidade do Minho (UMinho), na cidade de Braga, Região Norte do 
país. O objetivo foi o de contribuir para a sensibilização dos professores de ciências da 
diversidade cultural presente nas salas de aula e como lidar com ela por meio do diálogo 
cultural entre a ciência e os conhecimentos dos estudantes.  

As entrevistas foram gravadas e transcritas. Uma sequência de códigos foi dada a 
cada um dos professores entrevistados, a fim de assegurar as privacidades, como se 
segue: Para o Brasil: PB-1 (Professor brasileiro 1), PB-2 (Professor brasileiro 2), e assim 
por diante; Para Portugal: PP-1 (Professor Português 1), PP-2 (Professor Português 2), e 
assim por diante.  

Foram criadas duas categorias: (i) Antes do curso e (ii) Depois do curso. Em cada 
uma delas, as respostas dadas pelos professores brasileiros e portugueses foram 
dispostas lado a lado em tabelas, que não serão aqui apresentadas devido ao espaço. As 
análises foram realizadas nestas categorias por interpretação e comparação das 
respostas brasileiras e portuguesas e discutidas com base na literatura no ensino de 
ciências e formação de professores para a diversidade cultural. O objetivo foi identificar 
semelhanças e/ou diferenças entre as concepções dos professores participantes antes e 
depois dos cursos. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Entre as questões das entrevistas, apenas uma foi considerada para escrita deste 

trabalho: - Para você, o que é diálogo intercultural?  

Categoria 1: Antes do curso 

As respostas dadas pelos professores brasileiros e portugueses sugere a 
concepção de diálogo como uma substituição das concepções prévias dos estudantes por 
conhecimentos científicos escolares. Esta afirmativa decorre da observação do termo 
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“troca” nessas respostas. Por exemplos, nas falas de PB4 e PP4: “... Eu acredito que seja 
essa troca na sala de aula pra realmente construir o conhecimento em relação a algum 
tema” (PB4); “O diálogo é uma troca, uma conversa entre o grupo, entre o grupo e entre o 
professor... o que é na opinião deles e entender as diferenças... Depois a partir daí, se 
calhar, se visse que está tudo errado, poderia modificar...” (PP4). Essa concepção é 
inadequada com a literatura utilizada para o presente trabalho, que define o diálogo como 
um encontro das diversas falas e dos seus significados com o propósito de ampliação das 
ideias prévias dos estudantes com ideias científicas (EL-HANI e MORTIMER, 2007).  

Categoria 2: Após o curso 

Os professores brasileiros demonstraram ter ampliado as suas concepções, 
apresentando o diálogo intercultural como o encontro de saberes que tem por propósito o 
enrriquecimento de ideias, como é possível constatar na resposta de PB3: “... ele leva 
você, leva o aluno a enxergar... Que não é só o conhecimento do professor... através do 
diálogo a gente vai ter um enriquecimento mútuo...”. 

Pelo contrário, os professores portugueses demonstraram não ter ampliado as 
suas concepções, ratificando o diálogo como o encontro de saberes que visa a 
sobreposição das ideias culturais dos estudantes com ideias científicas. Como exemplo 
tem-se a resposta de PP3: “Partindo daquilo que eles já sabem, daquilo que eu sei 
cientificamente, é tentar... chegar num objetivo também comum que é transformar aquilo 
que ele já sabe”. Esta concepção é inadequada, visto que no diálogo não ocorrem 
sobreposições, mas, sim, apresentações das distintas ideias e seus significados que 
fluem entre os interlocutores com a finalidade exclusiva de compartilhamento e ampliação 
das ideias culturais dos estudantes (MORTIMER, 2002).  

CONCLUSÕES 
O fato de os professores brasileiros terem ampliado as suas concepções após as 

suas participações no curso pode ter relações com a suas formações, desde a graduação 
até à própria docência nas suas escolas. É possível que eles tenham formações sobre a 
natureza da ciência ligadas à sociologia da ciência, que considera a ciência como uma 
entre as inúmeras culturas existentes, sendo possível, portanto, a abertura de diálogos 
com outras culturas (DELIZOICOV et al., 2002). Já em Portugal, a formação do professor 
de ciência pode estar vinculada à visão positivista, que tem por base a ideia de ciência 
como a única e legítima fonte de produção de conhecimentos válidos (RAMOS et al., 
2011) e que, portanto, devem considerar os conhecimentos prévios dos estudantes com o 
objetivo de sobrepô-los com ideias científicas. 

Propomos que nos cursos de formação inicial e contínua se dê ênfase à 
importância do diálogo intercultural no ensino de ciências com esses professores e, de 
igual forma, a concretização de investigações com amostras significativas de 
participantes, que elucidem as concepções de diálogo intercultural dos professores de 
ciências e suas formações, tanto no Brasil quanto em Portugal. Isto poderá gerar dados 
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que contribuam para a formação desses profissionais, o ensino e a aprendizagem de 
ciências que seja sensível à diversidade cultural.  
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A CIÊNCIA NO MUNDO DAS CRIANÇAS: UM ESTUDO SOBRE O 
TRABALHO PRÁTICO E EXPERIMENTAL EM EDUCAÇÃO PRÉ- 

ESCOLAR 

Mafalda Marques; Ana A. Cruz 
Instituto Superior de Educação e Ciências 

Resumo  
A importância do Ensino das Ciências desde o Pré-Escolar tem vindo a ser objeto de vários 
estudos nos últimos anos, afirmando-se essencial no estímulo da curiosidade natural e das 
capacidades de investigação das crianças nesta faixa etária. 
Este estudo teve como objetivo perceber o impacto da implementação de atividades práticas no 
interesse pela área das Ciências e a sua importância na aquisição de literacia científica. 
Participaram, no presente estudo, 27 crianças, no seu último ano de Pré-Escolar e no seu 1º ano 
do 1º Ciclo do Ensino Básico, as respectivas Educadora e Professora e Encarregados de 
Educação.  
Inicialmente, recolheram-se dados respeitantes ao tipo de trabalho realizado no âmbito das 
Ciências, preferências de temáticas do Grupo e o nível de literacia científica. Verificando-se a 
inexistência de trabalho experimental anterior, implementou-se um Projeto, que envolveu a 
introdução de um aquário de água quente, e o desenvolvimento de várias atividades práticas e 
experimentais que procuraram abordar conteúdos diversos no âmbito da temática dos animais. 
Posteriormente, analisou-se o impacto do Projeto no Grupo, a partir da aplicação de questionários 
aos participantes, dos registos de observação, da análise de documentos realizados pelas 
crianças e da implementação de uma última atividade experimental.  
Os resultados permitem inferir que a implementação de atividades práticas e experimentais 
estimula e desenvolve a curiosidade e interesse naturais das crianças, e as suas capacidades 
investigativas, passando estas a integrar os conhecimentos científicos e literacia científica 
adquirida nas suas escolhas e práticas do dia-a-dia, dentro e fora da escola.   

Palavras-Chave: Ensino das Ciências; Educação Pré-Escolar; Trabalho Prático e Experimental; 
Literacia Científica. 

Abstract  
In the last years, introducing science to younger children has become increasingly important in 
Preschool, in order to stimulate and develop curiosity and the ability to engage in the investigative 
nature of science. 
This study aimed to understand the impact of practical activities in children’s acquisition of 
scientific literacy and in their interest for such acquisition. This study was performed with 27 
children in their last year of preschool and in their 1st year of primary school, their teachers from 
both levels and their parents.  
First, the type of science activities explored in the classroom, the areas of child interest and their 
level of scientific literacy were analysed. We concluded that there was no previous work done in 
Sciences and, consequently, a project was implemented involving the setting of a hot water fish 
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aquarium. Several practical and experimental activities were conducted in order to discover and 
study animal characteristics and behaviour. 
The impact of these activities was analysed through inquiries to all the participants involved in this 
study, direct observation notes, children’s documents such as drawings, texts, and a final 
experimental activity performed. 
Results indicate that this project contributed to develop and stimulate children involvement in 
science and their investigation skills. The group under study has demonstrated a greater interest in 
science matters, has started to apply the scientific knowledge and skills acquired in their choices 
and daily practices, both at school and at home. 

Keywords: Science Teaching, Preschool, Practical and Experimental Work, Scientific Literacy. 

INTRODUÇÃO  

“A ciência deve ser de todos e deve ser de todos o mais cedo possível.” (Fiolhais, 2012, p. 54) 

Esta citação reflete a importância de se iniciar o ensino das ciências a partir da 
Educação Pré-Escolar, dado que, nestas idades, as crianças são naturalmente curiosas e 
exploradoras do mundo que as rodeia, sendo-lhes inatas as capacidades investigativas 
necessárias para a realização de trabalho prático e investigativo - observar, formular 
questões e hipóteses, controlar variáveis e levantar de dados (Katz, 2006). Assim, a 
Ciência não deverá ser apresentada à criança de um modo formal, mas integrada de 
forma a responder às questões colocadas pela criança. 

Estudos anteriores (Santos, Gaspar e Santos, 2014; Afonso, 2013) indicam que, 
nestas faixas etárias, as Ciências são trabalhadas com recurso a atividades 
essencialmente expositivas, que não apelam ao trabalho prático e experimental. 

Este estudo pretendeu perceber o contributo do desenvolvimento de atividades 
práticas e experimentais em Pré-Escolar no estímulo do interesse e motivação pela área 
das Ciências e na promoção da literacia científica.  

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
Este estudo enquadra-se num paradigma interpretativo de carácter qualitativo, 

tendo decorrido numa instituição privada com a duração total de 14 meses. Participaram, 
no mesmo, 27 crianças na faixa etária dos 5/6 anos e os seus respectivos Encarregados 
de Educação, Educadora de Infância e Professora de 1.º Ciclo. O percurso metodológico 
adotado compreendeu duas fases de recolha de dados, uma anterior à implementação do 
Projeto de Intervenção e outra posteriormente à mesma.  

Na primeira fase, realizada em Educação Pré-Escolar, foram recolhidos dados por 
Observação e por aplicação de questionários à Educadora de Infância sobre os materiais 
e tipo de trabalho realizado com o grupo, e também às crianças de forma a perceber o 
tipo de conhecimento científico existente. 
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A análise destes dados permitiu perceber que na sala não existia uma área das 
ciências, que as atividades que abordavam conteúdos científicos eram realizadas apenas 
“algumas vezes” e que poucas eram as vezes em que se realizava trabalho experimental 
com o grupo. Assim, e embora a temática de preferência das crianças fosse “Os Animais”, 
pouco era o conhecimento adquirido sobre as suas caraterísticas e comportamentos. Esta 
análise permitiu ainda perceber que 81,5% das crianças, deste grupo, não sabia o que era 
um cientista apresentando, portanto, pouco conhecimento sobre ciência. 

Na sequência dos dados recolhidos, foi implementado um Projeto de Intervenção 
que consistiu na realização de atividades práticas e experimentais com a temática de 
preferência do grupo “Os animais”. Com o objectivo de responsabilizar e motivar o grupo 
para o tipo de trabalho a ser realizado, fez-se a escolha do animal e o levantamento das 
curiosidades e interesses das crianças acerca do mesmo. Montou-se um aquário de água 
quente, explicando o seu funcionamento através de actividades práticas (Figura 1) e 
selecionando-se uma espécie de peixes capaz de se reproduzir no tempo de 
implementação do projecto. 

Figura 1. Atividades Práticas do funcionamento do aquário 

#  

Este aquário foi, ainda, ponto de partida e/ou de consolidação de conhecimentos 
para todas as atividades realizadas no âmbito desta temática (Exemplos de atividades 
realizadas na Figura 2). 
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Figura 2. Exemplos de actividades realizadas 

#  

PRINCIPAIS RESULTADOS  
Após implementação do projeto, quando o grupo ingressou no 1º ano do 1º Ciclo 

do Ensino Básico, foram novamente recolhidos dados que permitiram perceber o impacto 
do Projeto de Intervenção no interesse do grupo pela área das ciências e no seu nível de 
literacia científica. Apresentam-se, de seguida (Quadro 1), os instrumentos utilizados e 
principais resultados obtidos.  

Quadro 1. Resultados obtidos após implementação do Projeto de Intervenção 

Interesse pela área das 
Ciências Nível de Literacia Científica

Questionários

Aplicação às 
Crianças

85,2% das crianças preferia 
l ivros cientí f icos a obras 
literárias

88,8% das crianças sabia o que era 
a ciência e todas tinham uma ideia 
aproximada sobre o que era/fazia 
um cientista

Aplicação aos 
Encarregados 
de Educação

85% das crianças pedia para 
realizar, em casa, atividades no 
âmbito das ciências

75% das crianças faziam mais 
perguntas, em casa,  sobre o 
Mundo/Conhecimento Científico

A p l i c a ç ã o à 
Educadora de 
Infância

A inquirida referiu um aumento 
do interesse do grupo pela 
área das Ciências

A inquirida verificou um aumento no 
uso de vocabulário científico e de 
questões colocadas sobre o 
Mundo/Conhecimento Científico

 Aplicação à 
Professora de 
1.º Ciclo

A inquirida referiu que o 
interesse pela área é comum 
nesta idade

A inquirida verificou um maior nível 
de literacia científica no grupo, 
quando comparado com outros 
grupos de 1.º Ano
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
A análise dos dados recolhidos através dos registos de observação, dos 

documentos elaborados pelas crianças (Figura 3) e dos questionários aplicados a todos 
os participantes (Figura 4) permite inferir que a realização de atividades de Trabalho 
Prático e Experimental, em Educação Pré-Escolar, estimula a curiosidade e interesse pela 
área das Ciências, que por si só já é elevado nestas idades.  

Figura 3 e 4. Exemplos de documentos elaborados pelas crianças / Exemplo de resposta obtida 
em questionário aplicado a um Encarregado de Educação

!  

Assim, e embora a importância e os benefícios deste tipo de trabalho tenham vindo 
a ser reconhecidos, nos últimos anos, por vários autores/investigadores (Fiolhais, 2012, 
Cook, Goodman, Schulz, 2011, Katz, 2006) a maior parte dos trabalhos de investigação 
tende a focar-se na formação e nas perspetivas dos educadores (Santos, Gaspar, Santos, 
2014, Pereira, S. J., Rodrigues, M. J., Martins, I. P., & Vieira, R. M., 2011) e não no 
impacto que o desenvolvimento deste tipo de atividades tem na mudança de 
comportamentos das crianças, e no seu interesse pelas Ciências.  

Em suma, este estudo vem reforçar a importância de uma abordagem no ensino 
das Ciências no Pré-Escolar, que passe pela realização de atividades práticas e 
experimentais, percebendo-se que este tipo de trabalho fornece bases para que as 
crianças se continuem a interrogar, observando o mundo que as rodeia e experimentando 
com o intuito de encontrar respostas às questões que as inquietam.  

Registos de 
Observação

As Crianças faziam uso de 
livros científicos e materiais 
d idá t icos no âmbi to das 
ciências; 

As c r ianças faz iam uso de 
vocabulário científico; levantavam 
q u e s t õ e s s o b r e t e m á t i c a s 
científicas; descreviam, a pedido, 
os passos necessários à realização 
de uma investigação.

Documentos 
Pessoais das 
Crianças

70% das Cr ianças dava 
pre fe rênc ia a p ro f i ssões 
ligadas a áreas cientificas

Faz iam uso de vocabu lá r io 
científico em manuais e atividades 
de escrita criativa na área do 
Português 
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CURRÍCULO ESCOLAR NA PÓS-MODERNIDADE 

Izabel Regina de Morais Monge Teixeira 
Universidade Veiga de Almeida  

Resumo 
As relações culturais, econômicas e sociais foram remodeladas em todo o mundo com o 
surgimento da pós-modernidade, e em meio a tantas transformações, a educação foi deixada em 
segundo plano. Esses acontecimentos operaram muito rápido e não acompanhamos sua 
velocidade. A educação continuou de tradicional e homogênea, esquecendo que a escola é um 
local de multiplicidade cultural e social, fazendo com que se desenvolvesse uma inadequação ao 
conteúdo e ao processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Nesse aspecto, essa pesquisa tem 
como objetivo refletir a relevância de se discutir o currículo e seu papel no processo sócio cultural 
dos alunos, que fazem parte de uma sociedade em transformação. Este trabalho foi desenvolvido 
por meio de estudo exploratório, por meio de pesquisa bibliográfica constituída em livros e artigos. 
Os resultados alcançados demonstram que conhecer a cultura dos alunos é essencial para que a 
barreira aluno/escola seja quebrada e que respeitar a multiplicidade cultural é primordial para ter 
um ensino universal. 

Palavras-chave: currículo escolar, pós-modernidade, cultura. 

Abstract 
Cultural, economic and social relations were remodeled around the world with the birth of the post 
modernity, and within so many transformations, education was not a priority anymore. These 
events happened very fast and we could not follow their speed. Education continued traditional and 
homogeneous, not taking into consideration the fact that the school is a place of cultural and social 
multiplicity, resulting in the development of an inadequate content of the teaching-learning process 
of the students. 
The purpose of this research is to reflect the relevance of discussing the curriculum and its place in 
the socio-cultural process of the students, which are part of a society that is being transformed. 
 This study was developed using exploratory study, using bibliographic research made with books 
and publications. The results of the studies showed that it is essential to know the students' 
background so that the barrier between students and school can be broken as well as to respect 
the cultural background which is imperative for having a universal learning. 

Keywords:  school history, pos-modernity, culture 

INTRODUÇÃO 
Com o avanço da globalização e das novas tecnologias, houveram transformações 

sociais, culturais e econômicas em nossa sociedade, onde a interpretação do mundo, do 
aspecto social e sobre a vida se modificaram. Com essa incidência tão rápida de 
acontecimentos, percebemos a importância da discussão sobre aspectos curriculares e 
seu papel sócio cultural em uma sociedade moderna, tendo em vista a dimensão sobre os 
conhecimentos e o trabalho escolar para organiza-los e desenvolvê-los a partir de uma 
perspectiva educacional-política que imprime diferentes formatos ao currículo na 
educação de cunho contemporâneo e globalizado. 
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Segundo Forquim (1993), o currículo pode ser entendido como um artefato social, e 
essa definição da função do currículo escolar agrega a ele uma grande responsabilidade 
no processo educacional. Dentro deste âmbito, Giroux (1997) evidencia que o currículo 
escolar tem como propósito gerar possibilidades de fornecer perspectivas para o 
desenvolvimento de formas flexíveis e humanas de aprendizado, valorizando saberes e 
culturas e agregando diferentes conhecimentos. Atribuímos ao currículo uma ação direta 
ou indireta na formação, desenvolvimento e percepção de mundo dos alunos que estão 
em processo para se tornarem cidadãos.  

Para atender essas modificações que a sociedade passou, surgiu o pensamento 
pós-moderno, que abrange as diferenças do ser humano e suas consecuções no contexto 
educacional. Baseando-se na influencia do pós-modernismo, podemos atestar que 
vivemos um momento de conflitos, considerando que os valores antigos já não resolvem 
problemas existentes, e os valores novos não se firmam com resultados que atendam aos 
indivíduos.  

DESENVOLVIMENTO 

Os primeiros Estudos Curriculares 

A criação dos primeiros estudos curriculares está marcada por um contexto de 
racionalidade lógica e cientifica. A convicção baseada na razão, ciência e tecnologia como 
modo de resolução de conflitos que permeiam a humanidade, tem seu cume na 
sociedade industrial, onde o currículo e a escolarização eram ordenados e 
territorializados.  

O termo currículo apareceu com Bobbitt, nos livros The curriculum em 1918 e How 
to make a curriculum em 1924. Bobbitt se preocupava com o ordenamento hierarquizado 
e territorializado do conhecimento, que caracterizava o pensamento moderno por ser 
baseado numa lógica racional e cientifica.  

A concepção de currículo é definida por decisões básicas com a finalidade de 
racionalizar a gestão do currículo com as exigências econômicas, sociais e culturais da 
época, crítica à escola capitalista, compreender a atuação do currículo e apresentar uma 
escola diferente na visão socialista e libertária.  

Fundamentos da pós-modernidade 

A abordagem sobre modernidade e pós-modernidade pode não ser tão unânime, 
pois para saber se vivemos ou não a pós-modernidade, dependemos do posicionamento 
que assumimos diante da modernidade. Diante deste contexto, existe uma convicção 
crescente da não linearidade e da dúvida.  

Segundo E. Morin (1990), a desordem passa a ser entendida mais como conjunto 
de informações complexas, no âmbito da auto-organização do que como simples 
ausência de ordem. 
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O conceito de pós-modernidade é relativo, não havendo uma definição especifica e 
generalizada, mas pode ser compreendida através de complexos nas relações sociais, 
econômicas e culturais. A pós-modernidade é considerada a fase cultural do capitalismo 
em seu estado mais avançado. 

Vive-se atualmente a cultura do instinto que tem como objetivo afrontar e 
experimentar uma nova maneira de ser, pautada no desejo e na paixão. Diferentemente 
da lógica moderna, onde a significação apenas pode ser considerada se houver uma 
finalidade, na pós-modernidade a significação não é um objetivo. 

A perspectiva pós-moderna questiona o pressuposto de uma consciência unitária, 
que se consolidou no Iluminismo. O mundo pós-moderno é descentralizado, dinâmico e 
pluralista, onde as transformações tecnológicas influenciaram a sociedade a ponto de 
alterar seu modo de viver. 

A cultura como base de um currículo pós-moderno 

O Brasil é caracterizado pela multiplicidade cultural, mas essa riqueza cultural não 
pode ser igualada diante da tentativa de semelhança cultural global, ela deve ser 
trabalhada de forma particular. Com as modificações do currículo diante da globalização 
ele passou a ser visto de forma critica e construtiva, sendo abordado como agente 
transformador que trabalha questões ideológicas e culturais. 

Para Forquim (1993) é a partir da cultura que as ações educativas são construídas 
e justificadas quanto as suas finalidades. Pessanha & Silva (2006) afirmam que o 
equilíbrio da escola e da cultura é a missão atual do currículo, pois é através dele que a 
diversidade cultural em todos os níveis é trabalhada.  

DISCUSSÃO 
Podemos perceber o tão complexo é a educação e as novas formas de pensar e 

agir da pós-modernidade. Conhecer a cultura dos alunos e o que desejam alcançar é 
fundamental para que hajam maneiras de envolver os alunos com espaço escolar. A troca 
de conhecimentos é crucial para que as barreiras entre escola/aluno sejam quebradas. 

Sabemos que na escola há múltiplas realidades e o ensino deve partir da realidade 
e contexto social de cada aluno, mas o fato de ter ciências e respeitar essa multiplicidade 
é o primeiro passo para atender os alunos de forma individual, não homogeneizada e 
como seres atuantes no desenvolvimento social, para que possamos entender as 
necessidades deles na pós-modernidade. 
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O MISTÉRIO DO TUBO PERDIDO 

Ana Caldeira, Paulo Maurício, Nuno Ferreira  
Escola Superior de Educação de Lisboa – IPL 

Resumo  
A Escola Superior de Educação de Lisboa é detentora de uma coleção de instrumentos científicos 
e didáticos cujo estudo está, no essencial, por realizar. Encontrando-se dispersos, estão em 
condições que exigem uma intervenção no sentido de os preservar, organizar e disponibilizar para 
a comunidade científica.    
A História da Ciência começou a olhar com atenção os instrumentos científicos e didáticos. Vários 
trabalhos no domínio da epistemologia tomaram, ainda que com abordagens diversas, os 
instrumentos científicos como agentes do empreendimento científico. Por seu lado, investigação 
em Educação no domínio da didática das ciências, tem integrado a história da ciência no 
desenvolvimento de um ensino-aprendizagem mais relevante, contextualizado, e onde esteja 
presente o ensino da natureza da ciência. De entre as estratégias usadas para o uso da História e 
Filosofia da Ciência na educação, conta-se o uso, sob diversas formas, de instrumentos ou 
réplicas de instrumentos históricos. 
No estudo exploratório já realizado, utilizando o modelo de Winterthur modificado, apresentamos 
um resultado referente aos tubos de descarga que, por análise diacrónica e considerando os 
aspetos gerais e os aspetos particulares, foi possível identificar que, com grande probabilidade, a 
coleção perdeu um tubo de Geissler, sendo mesmo possível identificar as características desse 
tubo perdido.  

Palavras–Chave: Ensino não-formal, Instrumentos científicos, Formação de professores, 
Musealização 

Abstract  
Lisbon School of Education holds a collection of scientific and didactic instruments the study of 
which rest to be done. Lying dispersed are in a condition requiring intervention to preserve, 
organize and make available to the scientific community. 
The History of Science began to look more attentive the scientific and didactic instruments. Several 
studies in the field of epistemology took, albeit with different approaches, scientific instruments as 
agents of the scientific enterprise. In turn, research in education has integrated the history of 
science in the development of a more relevant and contextualized teaching-learning process where 
nature of science be present as well. Among the strategies used to the use of the History and 
Philosophy of Science in education are the use, under various forms of instruments or replicas of 
historical instruments. 
Here we report, with the exploratory study already developed and using the modified Winterthur 
model, a result concerning the discharge tubes. Under a diachronic analysis and considering both 
the general aspects and the particular aspects, we found that with high probability, the collection 
lost a Geissler’s tube, even being possible to identify characteristics of that lost instrument. 

Keywords: Non-formal environments, scientific instruments, Teachers training, musealization 
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INTRODUÇÃO  
A Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx) é detentora de uma coleção de 

instrumentos científicos e didáticos cujo estudo está, no essencial por realizar. 
Encontrando-se dispersos, estão em condições que exigem uma intervenção no sentido 
de os preservar, organizar e disponibilizar para a comunidade científica.    

Os trabalhos epistemológicos de Hacking (1983) e de Baird (2004) tomaram, ainda 
que com abordagens diversas, os instrumentos científicos como agentes do 
empreendimento científico. Assim, uma nova abordagem historiográfica emergiu com o 
material turn da década de 90: o estudo da materialidade da ciência, seja pela prática dos 
seus atores seja pelos instrumentos que a mediavam adquiriu um espaço próprio na 
historiografia da ciência  (Taub, 2011).   

Também a investigação em educação, tem integrado a história da ciência no 
desenvolvimento de um ensino-aprendizagem mais relevante, contextualizado, e onde 
esteja presente o ensino da natureza da ciência (Höttecke, Henke, & Riess, 2012; 
Höttecke & Silva, 2011; Matthews, 1988, 1994). De entre as estratégias usadas para o 
uso da História e Filosofia da Ciência (HPS) na educação, conta-se o uso, sob diversas 
formas, de instrumentos ou réplicas de instrumentos históricos (Heering, 2013; Höttecke 
et al., 2012).  

Por fim, a investigação em educação, tem revelado o interesse da integração de 
espaços não formais e informais de ensino, como museus, jardins, aquários e centros de 
ciência, com o ensino formal (Faria, Pereira, & Chagas, 2012; Tal & Morag, 2007; Tran, 
2006) 

METODOLOGIA 
Como quadro metodológico para a abordagem aos instrumentos científicos e 

didáticos, usámos o modelo de Winterthur, desenvolvido por Fleming (1974) e 
aperfeiçoado por Anderson et al. (2013), para estudo de instrumentos científicos por não 
especialistas em ambientes não formais. Lourenço e Gessner (2014) procederam a uma 
sistematização que incorpora muitas das modificações de Anderson et al. (2013). 

RESULTADOS 
O trabalho de estudo e inventariação decorreu em torno dos tubos de descarga, 

identificados por um dos autores como sendo tubos de Geissler. Seguindo o quadro 
metodológico, foram identificados aspetos singulares sincrónicos de cada um dos tubos 
de descarga. No entanto, foi durante a análise diacrónica dos aspetos gerais que, por 
comparação e confronto com exemplares em outras coleções, se percebeu que dois dos 
tubos de Geissler faziam parte de uma coleção de três.  

O facto de, num processo de inventariação por um aluno, termos obtido um 
resultado que ajuda a compreender que a coleção foi, de algum modo, danificada desde o 
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seu início, mostra as potencialidades da metodologia e inspira-nos a prosseguir de modo 
mais sistemático e organizado o projeto.      

DISCUSSÃO 
O trabalho de inventariação do espólio de instrumentos científicos e didáticos da 

ESELx encontra-se numa fase de reorganização da sua estrutura. Os resultados 
preliminares, já reportados em alguns encontros científicos, mostram que uma das 
grandes riquezas do projeto, a da participação dos alunos no processo de inventariação, é 
uma caraterística que torna este processo único e, simultaneamente, mais rico de um 
ponto de vista da educação em ciências.     
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O TEMA ALIMENTAÇÃO NOS MANUAIS ESCOLARES PORTUGUESES 
DO 9.º ANO 

Mariana de Senzi Zancul1,2; José Precioso2 

1Núcleo de Educação Científica, Universidade de Brasília (UnB) Brasil – Bolsista da CAPES – 
Proc. Nº 6885/14-4; 2Universidade do Minho (UM), Portugal  

Resumo 
Este trabalho analisou o tipo de abordagem à Alimentação Humana presente nos manuais 
escolares portugueses de Ciências Naturais para o 9º ano de escolaridade, em Portugal. 
Realizou-se análise de conteúdo de 5 manuais escolares, em vigor para o ano letivo de 
2014/2015. Utilizou-se uma grelha de análise construída para o efeito e foi possível verificar que a 
Alimentação está inserida dentro do capítulo “Opções que interferem no equilíbrio do organismo”, 
entretanto, são tratados separadamente de outros conteúdos de saúde ou de fisiologia. Os temas 
abordados de forma mais aprofundada foram: a pirâmide alimentar, anorexia, bulimia e obesidade 
e composição dos alimentos, função dos nutrientes e dieta Mediterrânica. Os manuais discutem 
de maneira superficial a relação da alimentação com a saúde humana, e praticamente não 
estabelecem conexão entre a alimentação e a vida cotidiana. Apenas um manual apresenta um 
tópico com diferentes tipos de alimentos e seus aspectos culturais, emocionais e sociais 
associados. Embora os manuais sejam bastante completos na quantidade de conteúdos 
relacionados a alimentação o enfoque do texto é muito biológico e o formato da abordagem das 
questões de alimentação sugere que não há preocupação em potencializar reflexão e mudanças 
reais e possíveis de hábitos alimentares. 

Palavras–Chave: Ensino de Ciências, Alimentação 

Abstract  
This study analyzed the approach to Food present in Portuguese textbooks of Natural Sciences for 
the 9th grade. We conducted content analysis of 5 textbooks, effective for the school year 
2014/2015. We used an analysis grid built for this purpose and it was verified that the Food is 
inserted into the chapter "Options that affect the balance of the body," however, are treated 
separately from other health or physiology content. The topics covered in more depth were: the 
food pyramid, anorexia, bulimia and obesity and food composition, function of nutrients and 
Mediterranean diet. The manuals discuss superficially the power of relationship to human health, 
and virtually no established connection between food and everyday life. Only a manual presents a 
topic with different types of food and its cultural, emotional and social partners. Although the 
manuals are quite full in the amount of content related to food, the focus seems very organic and 
the format of addressing food issues suggests that there is no concern to enhance reflection and 
actual and possible changes in eating habits. 

Keywords: Science Education, Food. 

INTRODUÇÃO 
Nos dias atuais, nos quais surgem novas tecnologias educacionais, os manuais 

escolares ainda constituem um dos recursos didáticos mais presentes e utilizados no 
ambiente escolar.  
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Para Pacheco (2001), os manuais escolares desempenham um papel fundamental 
nas escolas, é principalmente a partir deles que os educadores costumam selecionar os 
conteúdos e as atividades que debatem em sala de aula. 

No entanto, apesar da sua enorme importância, os manuais são alvo constantes de 
crítica, principalmente, pela forma como abordam os conteúdos. Para Calado e Neves 
(2012) que realizaram um estudo em manuais escolares portugueses, estes materiais se 
caracterizam por promoverem a memorização e a compreensão a um nível simples dos 
conteúdos. 

Especificamente no que se refere a temáticas relacionadas a Saúde, 
pesquisadores que analisaram manuais escolares brasileiros (Mohr, 1995; Mohr, 2000; 
Gomes & Zancul, 2010), ressaltam o enfoque biologicista e centrado na abordagem saúde 
e doença. 

Em estudo a respeito da educação para a saúde em manuais escolares espanhóis, 
Gavidia (2003), aponta que esses manuais não são uma referência suficiente para que os 
professores desenvolvam esses assuntos na escola. E que, além disso, esse material não 
visa mobilizar mudanças de atitudes e de condutas na vida dos estudantes. 

A Educação em Saúde abrange uma série de temáticas, sendo a Alimentação um 
tema fundamental na formação de crianças e jovens. 

Este trabalho teve como objetivo analisar o tipo de abordagem à Alimentação 
Humana presente nos manuais escolares portugueses de Ciências Naturais para o 9.º 
ano de escolaridade. 

METODOLOGIA 
Realizou-se análise de conteúdo de cinco diferentes coleções de manuais 

escolares portugueses, de Ciências Naturais para o 9.º ano de escolaridade, em vigor 
para o ano letivo de 2014/2015.  

Utilizou-se uma grelha de análise construída para o efeito constando das seguintes 
dimensões de análise: 1. Temas de alimentação considerados; 2. Caracterização da 
presença dos temas; 3. Relação dos alimentos com a saúde humana; 4. Relação dos 
alimentos com a vida cotidiana; 5. Relação dos alimentos com aspectos culturais, 
emocionais e sociais.  

Para a construção desta grelha de análise foram tomados como base outros 
trabalhos já realizados em pesquisas similares da área (Gavidia, 2003; Rosa & Morh, 
2010; Gomes & Zancul, 2010) e foram realizadas adaptações. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após a análise dos manuais escolares de Ciências Naturais do 9º ano, foi possível 

verificar que a temática Alimentação está inserida dentro do capítulo “Opções que 
interferem no equilíbrio do organismo”, entretanto, os aspectos referentes a Alimentação 
são tratados separadamente de outros conteúdos de saúde ou de fisiologia.  
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De acordo com Gavidia 2003, os temas de alimentação representam uma grande 
parte de temas de saúde presentes nos manuais escolares. No entanto, Rodrigo e Ejeda 
(2008), observam que apesar da crescente importância social da alimentação, ela ainda 
está pouco integrada na educação formal. 

Nos manuais estudados, os tópicos abordados de forma mais aprofundada foram: 
a pirâmide alimentar, anorexia, bulimia e obesidade e composição dos alimentos, função 
dos nutrientes e dieta Mediterrânica, temas que são extremamente relevantes para a 
formação dos jovens.  

Entretanto a relação da alimentação com a saúde humana aparece de maneira 
superficial e praticamente não se estabelece conexão entre a alimentação e a vida 
cotidiana. Dias e Precioso (2014), em trabalho que analisa Prevenção do consumo de 
álcool em manuais escolares de Ciências Naturais portugueses constataram que a 
maioria dos manuais não desenvolve os tópicos com a profundidade que seria desejável. 

Apenas um manual apresenta um tópico com diferentes tipos de alimentos e seus 
aspectos culturais, emocionais e sociais associados. Os alimentos têm um significado 
mais amplo que se relaciona a questões sociais, econômicas e emocionais e que também 
precisam ser contemplados em sala de aula. Segundo Zafra (2001), o comportamento 
alimentar é complexo e pode ser justamente esse o motivo das escolas só trabalharem a 
alimentação do ponto de vista nutricional, mas a nutrição é apenas um dos muitos 
condicionantes do comportamento alimentar. 

De acordo com o documento “Educação Alimentar em Meio Escolar”, em Portugal 
o currículo deve contemplar de forma explícita as questões relacionadas com a Educação 
Alimentar numa perspectiva de bem-estar, equilíbrio e saúde, não negligenciando os 
aspectos sócio-culturais (Ministério da Educação, 2006). Indicando que os manuais 
precisam considerar melhor essas questões. 

Embora os manuais sejam bastante completos na quantidade de conteúdos 
relacionados a alimentação e os temas são apresentados de maneira dissociada.  

Além disso, o enfoque do texto é extremamente biológico, há predomínio de 
abordagens de caráter informativo sugerindo que não há preocupação em potencializar 
reflexão e mudanças reais e possíveis de hábitos alimentares.  

Essa abordagem da Educação Alimentar parece não amparar crianças e jovens a 
problematizarem e refletirem a respeito das suas escolhas.  

Estamos vivendo um momento marcado por excessos e privações alimentares, em 
que a mídia dita comportamentos e impõem padrões estéticos. Se quisermos influenciar 
crianças e jovens a desenvolveram uma relação mais feliz e saudável com a alimentação 
precisamos repensar a forma de abordagem das questões alimentares nas escolas.  

É necessário investimento na formação docente e modificações nos manuais 
escolares no sentido de aprofundar a discussão e a compreensão de que a Educação 
Alimentar extrapola questões biológicas e se relaciona profundamente a aspectos 
emocionais, sociais, econômicos, culturais e comportamentais. 
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Resumo 
O trabalho objetiva discutir a contribuição das aulas de ciências realizadas em campo para uma 
melhor compreensão de conteúdos de Ciências Naturais, especificamente sobre conservação da 
biodiversidade, tendo como base o estudo das plantas e suas relações. Por meio de uma 
estratégia didática que priorizou o uso de desenhos, questionários, fotos e aulas de campo em 
uma área verde urbana da cidade de Ribeirão Preto- SP, Brasil, pôde-se coletar evidências sobre 
como os alunos do 5º ano do ensino fundamental de uma escola pública brasileira relacionam os 
conteúdos de Botânica e Ecologia com questões relativas à conservação da biodiversidade. Os 
desenhos e questionários respondidos antes e depois da intervenção didática mostram que houve 
mudanças na representação da área verde bem como sobre questões relacionadas à 
biodiversidade. Esses resultados sugerem que a articulação das aulas de campo com outras 
formas de ensinar, como por exemplo, o trabalho com fotos, discussões e reflexões sobre os 
conteúdos tratados, possibilitou um melhor entendimento, pela maioria dos alunos, sobre noções 
básicas de biodiversidade. Os resultados destacam a importância da pluralidade de metodologias 
didáticas no tratamento do tema no Ensino Básico, considerando a pertinência de um ambiente 
contextualizador do assunto tratado. 

Palavras-chave: ensino de ciências; biodiversidade; aula de campo; áreas verdes urbanas. 

Abstract 
This paper discusses the contribution of science classes in the field to better understanding the 
content of natural science specifically biodiversity conservation, trough the study of plants and their 
relation. By using a teaching strategy that prioritized the use of drawings, questionnaires, photos 
and field classes in an urban public green area of the city of Ribeirão Preto – SP, Brazil, it was 
possible to collect evidence of how students of elementary school in a Brazilian public school relate 
the Botany and Ecology dealt with conservation issues of biodiversity. The drawings and 
completed questionnaires, before and after the intervention shows changes in the representation of 
green area and the incorporation of issues of biodiversity. These results suggest that the 
articulation of field classes with other forms of teaching, such as work with photos, discussions and 
reflections on the treaty contents, allowed a better understanding by the majority of students on 
basic concepts of biodiversity. Focus on the importance of the plurality of teaching methodologies 
for the treatment of the subject in basic education, considering the relevance of a contextualization 
of the subject. 

Keywords: teaching of science; biodiversity; field classes; urban green areas. 

�616



INTRODUÇÃO 
A aprendizagem como processo cognitivo complexo que envolve o ser humano 

pode ocorrer no ensino formal, a partir de informações mediadas pelos professores e 
livros, ou informal, a partir da vivência direta no ambiente, por meio de percepções 
através dos órgãos do sentido (Berger & Berger, 1977). A experiência vivida, educação 
informal, corresponde à melhor fonte de ensinamentos, facilitando o aprendizado quando 
trabalhada conjuntamente com o ensino formal (Cavassan, Caldeira, Weiser, & Brando, 
2009). 

Porém, quando se trata do ensino de Ciências para o Ensino Fundamental, a 
situação parece mais complexa. Silva (2005) observou que nos anos iniciais desse nível 
de ensino as aulas de ciências se limitavam às práticas verbalistas que aceitam a 
transmissão como forma mais adequada de ensinar. Entende-se que a observação direta 
dos organismos e fenômenos biológicos, nesse contexto, mostra-se como uma estratégia 
de ensino relevante para o aprendizado e que deveria ser considerada (Silva & Cavassan, 
2006).  

As atividades de campo, quando adequadamente planejadas e efetivamente 
acompanhadas, oferecem aos alunos a oportunidade de desenvolver seus conhecimentos 
e habilidades de forma que agreguem valor às suas experiências em sala de aula e que 
desenvolvam emoções com base em questões estéticas, como o deslumbramento com os 
elementos naturais, a compreensão de sua complexidade, entre outros. (Senicicato, 
Cavassan & Silva, 2006; Dillon et al. 2006).   

No entanto, devem-se levar em conta as dificuldades que os professores e 
educadores encontram nas diferentes realidades escolares como a escassez de tempo, 
recursos e apoio para o desenvolvimento dessas atividades. Mediante essa perspectiva, 
questiona-se: como organizar aulas de campo para o ensino fundamental, visando o 
estudo da biodiversidade? 

Este trabalho tem como objetivo discutir as contribuições das aulas de ciências 
realizadas em áreas verdes urbanas, tendo em vista uma melhor compreensão de 
conteúdos científicos, especificamente sobre aspectos relacionados à conservação da 
biodiversidade considerando o estudo das plantas. 

METODOLOGIA 
Essa pesquisa de caráter qualitativo teve como área de estudo um parque 

Municipal localizado na cidade de Ribeirão Preto – SP, Brasil. O público alvo envolveu 41 
alunos do 5°ano do Ensino fundamental, de uma escola estadual, com idade entre 10 e 11 
anos, moradores da região e frequentadores do parque. 

A estratégia didática foi desenvolvida com base na proposta de sequências 
didáticas Silva e Cavassan (2006), tendo sido dividida em 3 etapas.  
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Primeiramente, com o objetivo de levantar as concepções dos alunos sobre a 
biodiversidade no parque e os tipos de uso do parque, os alunos fizeram um desenho 
com a temática “Eu no Parque Tom Jobim” e responderam a um questionário.  

Após análise da primeira etapa, foi desenvolvida uma atividade prática no parque, 
objetivando aprofundamentos e adequação das concepções prévias, bem como a 
introdução de questões sobre biodiversidade por meio de conteúdos da Botânica e da 
Ecologia. Foram desenvolvidas atividades de interação, busca e observação de 
elementos presentes no ambiente.  

Por último, utilizou-se fotografias, visando retomar os conceitos trabalhados na aula 
de campo. Os alunos, então, fizeram um novo desenho com a temática “Eu no parque 
Tom Jobim” e responderam duas questões do primeiro questionário. Essa atividade 
permitiu uma análise comparativa das respostas e percepções dos alunos após a aula de 
campo. 

RESULTADOS 
Por meio da análise dos desenhos iniciais percebeu-se que a percepção sobre o 

parque pela maioria dos alunos (85%) focou-se em objetos de lazer (figura 1.1). Em 
alguns desenhos algumas plantas foram representadas, de maneira simétrica e distinta 
das existentes (figura 1.2). A representação pictórica sobre biodiversidade restringiu-se a 
15% dos desenhos (figura 1.3), mostrando baixa diversidade de espécies. Nos 
questionários há evidências sobre a falta de domínio de conceitos biológicos, como por 
exemplo, se planta é um ser vivo. Como componente estético, a maioria dos alunos fez 
uso de palavras como “morto”, “feio” e “ruim”, em caso de ausência de plantas no parque.  

Figura 1. Desenhos antes da atividade didática 

!  

No decorrer da aula de campo, os alunos apresentaram dificuldades em aceitar as 
árvores como plantas e seres vivos. O mesmo ocorreu durante a busca por interações 
ecológicas. A maioria dos alunos tiveram os seguintes posicionamentos: “a árvore 
interagindo com a terra”; “o tronco interagindo com a folha”. Exceção foram dois alunos 
que reconheceram a interação entre algas e fungos (líquen).  

Na terceira etapa, observou-se que 12% dos alunos mantiveram seus desenhos 
com elementos relacionados ao lazer. No entanto, 88% dos alunos representaram os 
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elementos presentes na área estudada. Destes últimos, 51% representaram a diversidade 
de plantas desenhando diferentes formatos de caule e folhas (figura 2). 

Figura 2. Desenhos depois da atividade didática 

!  
No caso da segunda aplicação de algumas questões do questionário inicial, 67,5% 

dos alunos reconheceram o impacto que a ausência de plantas teria para os animais e 
para o lago no parque. Para 68% dos alunos é necessário o plantio de árvores diversas. 

DISCUSSÃO 
Com base nos resultados obtidos pode-se dizer que a aula de campo permitiu que 

os alunos conhecessem de modo contextualizado alguns fenômenos biológicos e os 
seres vivos locais de modo atento aos fatores que interferem as relações existentes entre 
as diferentes espécies. Isto pode levar à consciência sobre a diversidade e complexidade 
dos seres vivos (Seniciato et al, 2006; Silva, 2004).  

Mediante esta investigação, pode-se dizer que para o desenvolvimento de 
conteúdos científicos com crianças, especialmente os relacionados à biodiversidade e sua 
conservação é importante à valorização de um pluralismo metodológico (Laburu, Arruda & 
Nardi, 2003). Neste caso priorizou-se o uso de desenhos, questionários, fotos e aula de 
campo. Estes são aspectos que podem contribuir para que os alunos desenvolvam uma 
relação afetiva com os conteúdos de ciências, para não adquirirem relações de 
indiferença ou hostilidade em relação aos ambientes naturais, como profissional ou como 
cidadão (Seniciato et al, 2006). 

Neste trabalho, priorizamos as aulas de campo, considerando que o contato com a 
flora local propicie compreensão sobre aspectos da diversidade biológica de forma 
articulada. A aula de campo quando associada ao uso de fotos, discussões e reflexões 
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sobre os conteúdos tratados, possibilitou um melhor entendimento, pela maioria dos 
alunos, sobre noções básicas de biodiversidade, bem como sua conservação. 
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EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS EM CONTEXTO DE EDUCAÇÃO NÃO-
FORMAL: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, INVESTIGAÇÃO, INOVAÇÃO 

E DIVULGAÇÃO 

Sofia Nogueira; Rui Marques Vieira; Ana Rodrigues 
Centro de Investigação "Didática e Tecnologia na Formação de Formadores"; Departamento de 

Educação; Universidade de Aveiro  

Resumo 
O Laboratório Aberto de Educação em Ciências (LEduc) e a sua extensão educativa - o Jardim da 
Ciência, sedeados no Departamento de Educação da Universidade de Aveiro -, enquanto espaços 
de educação formal e não-formal, respetivamente, têm atuado de forma articulada nas vertentes 
da educação e divulgação de Ciência e Tecnologia, da investigação e inovação em educação em 
Ciências e da formação inicial e continuada de professores, no âmbito dos primeiros anos de 
escolaridade. De entre os produtos das iniciativas inscritas nestas vertentes destacam-se as 
visitas a estas estruturas, as dissertações e teses desenvolvidas, os guiões didáticos para 
professores e alunos com propostas para serem realizadas em sala de aula e no Jardim da 
Ciência, o courseware e as sessões de formação de professores. Os resultados têm sido 
encorajadores, particularmente ao nível da articulação destes espaços com as escolas, quer ao 
nível dos alunos e professores visitantes, quer da formação inicial e continuada de professores.  

Palavras–Chave: educação em ciências, educação formal, educação não formal, formação de 
professores.  

Abstract 
The Open Laboratory of Science Education (LEduc) and its educational extension - the Science 
Garden, based in the Department of Education of the University of Aveiro -, while contexts of 
formal and non-formal, respectively, have acted in coordination hillsides education and 
dissemination of science and technology, research and innovation in science education and pre 
and in-service teacher education, within the first years of schooling. Among the products of these 
initiatives, some stand out, such as the visits to these structures, dissertations and theses 
developed, teaching guides for teachers and pupils with proposals to be held in the classroom and 
in the Science Garden, courseware and teachers training sessions. The results have been 
encouraging, particularly in terms of how these contexts link with schools, both in terms of visitors, 
namely, pupils and teachers, and pre and in-service teacher education.  

Keywords: Science education, formal education, non-formal education, teachers’ education. 

INTRODUÇÃO 
O Laboratório Aberto de Educação em Ciências [LEduC], como infraestrutura 

integrada no Centro de Investigação “Didática e Tecnologia na Formação de 
Formadores” [CIDTFF], com sede no Departamento de Educação da Universidade de 
Aveiro, tem vindo a promover iniciativas para potenciar a articulação da investigação com 
a educação em ciências e a formação de professores, assim como, a articulação da 
educação formal com a educação não-formal em ciências (Vieira, Tenreiro-Vieira, & 
Nogueira, 2011). Enquanto extensão educativa do LEduC, o Jardim da Ciência [JC] 
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configura-se como espaço de educação não formal de ciências dedicado à promoção da 
educação em ciências nos primeiros anos de escolaridade.  

O exterior possui módulos interativos inscritos nos circuitos temáticos Água, Luz e 
Forças e Movimento (figura 1). Estes focam diferentes conceitos e princípios científicos, 
tendo alguns sido desenvolvidos pela equipa do JC. 

Figura 1. Circuitos temáticos e respetivos módulos interativos do Jardim da Ciência 

O LEduC e o JC possuem como vertentes: investigação em educação em Ciências; 
educação e divulgação de Ciência e Tecnologia; formação de professores de Ciências. 
Em seguida, serão apresentados resultados de iniciativas que embora incidam fortemente 
numa vertente, não raro essa se cruza com outra(s). 
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INVESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS 
O LEduC/JC tem promovido investigação que envolve o desenvolvimento e 

implementação de recursos didáticos que articulam a educação formal com a não-formal, 
nomeadamente, nestes espaços e em sala de aula.  

Alguns produtos de investigação inspiraram o desenvolvimento da coleção 
“Explorando o jardim da ciência”, a qual se destina a apoiar professores nos primeiros 
anos de escolaridade na implementação de atividades de rentabilização de visitas de 
estudo ao JC. A coleção é composta por 3 guiões didáticos para professores (Vieira, 
Pereira & Costa, 2011; Vieira, Sá, & Gonçalves, 2011; Vieira, Tenreiro-Vieira & Costa, 
2011), cada um focado numa temática do JC, apresentando enquadramento curricular e 
conceptual e atividades destinadas a serem implementadas no JC (durante a visita) e em 
sala de aula (antes e após a visita). Estes recursos didáticos têm sido explorados na 
formação inicial e continuada de professores. 

Outros produtos consistem em courseware com propostas para sala de aula (Sá, 
2008) e o JC, no âmbito da formação de professores, de modo a potenciar práticas 
pedagógicas de orientação Ciência-Tecnologia e Sociedade (Torres, 2012). 

Investigação realizada no JC e em sala de aula tem evidenciado que a exploração 
de propostas promotoras de conexões da Matemática com Ciências tendo por base 
orientações curriculares, pode potenciar o desenvolvimento de capacidades matemáticas 
de resolução de problemas e comunicação, em alunos do 4.º ano do 1.º ciclo do ensino 
básico (Nogueira, 2014).  

DIVULGAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Nas visitas ao LEduC/JC, a articulação da educação formal com a não-formal pode 

operacionalizar-se a diferentes níveis: os módulos inscrevem-se em circuitos temáticos 
cujos conceitos e princípios científicos são preconizados nas orientações curriculares de 
Ciências para os primeiros anos de escolaridade; na possibilidade de personalização das 
visitas aos objectivos pedagógicos dos professores; e na exploração dos recursos 
didácticos desenvolvidos no âmbito de investigação realizada no JC. 

As visitas gerais incluem a exploração de módulos e desafios na Oficina dos 
Desafios. As personalizadas podem envolver o desenvolvimento de atividades com os 
professores responsáveis por visitas de estudo, atendendo aos seus objetivos 
pedagógicos, por exemplo, na abordagem aos módulos do JC e em temáticas a explorar 
nos laboratórios. Podem ainda resultar de iniciativas da Universidade de Aveiro, tais como 
a Semana Aberta da Ciência e Tecnologia e a Academia de Verão Júnior.  

Os visitantes são sempre acompanhados por monitores científicos, incluindo 
bolseiros técnicos de investigação e de doutoramento da Fundação para a Ciência e 
Tecnologia e (ex-)alunos da formação inicial de professores.  

O LEduC/JC recebeu 5515 visitantes desde a inauguração do JC, em dezembro de 
2006 e até março de 2015. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS 
O LEduC/JC tem sido parte integrante na formação inicial e continuada de 

professores promovida pela Universidade de Aveiro. 
Os futuros professores são preparados para orientar atividades de educação formal 

e não-formal de ciências em laboratório e no JC. Por exemplo, são convidados a orientar 
visitas e a organizá-las no âmbito da Prática Pedagógica. Alguns recursos didáticos que 
desenvolvem nas unidades curriculares, como os Kits didáticos sobre Magnetismo, são 
usados em visitas e em sala de aula na Prática Pedagógica. 

No âmbito da formação continuada, é realizada a iniciativa jardim.com/professores 
que consiste numa sessão destinada a apoiar na planificação e agendamento de visitas 
de estudo ao JC, tendo em conta orientações curriculares e a articulação de atividades 
antes, durante e após a visita, incluindo uma visita guiada ao JC e a apresentação da 
coleção “Explorando o jardim da ciência”. Após cada sessão é implementado um 
questionário de avaliação da mesma e da oferta educativa do JC. Destaca-se que na mais 
recente edição, os 18 participantes foram questionados “4. Após a sua participação nesta 
sessão, e considerando a possibilidade de uma futura visita ao Jardim da Ciência com 
crianças, qual o grau de importância que atribui: a) ao sistema de marcação da visita ao 
JC; ao apoio à planificação da visita; b) à oferta personalizada das atividades a realizar 
durante a visita; c) ao apoio à articulação entre as atividades de ciências em contexto 
formal (ex. sala aula) e não formal (JC); e d) à coleção “Explorando o jardim da ciência””. 
Os resultados evidenciam que em todas as alíneas, todos os participantes assinalaram 
“importante” ou “muito importante”.  

CONCLUSÕES 
Como exposto, o LEduC/JC tem evidenciado contributos positivos da articulação da 

educação formal e não formal na educação e divulgação em Ciência e Tecnologia junto 
dos visitantes, na investigação em educação em ciências e na formação de professores. 
Contudo, é necessário continuar a investir nestas vertentes para promover a cultura 
científica e potenciar as características que tornam o LeduC/JC estruturas únicas na 
Educação em Ciências nos primeiros anos de escolaridade. 
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O ENSINO DE CIÊNCIAS E AS INTERFACES COM CONHECIMENTOS 
TRADICINAIS SOBRE PLANTAS MEDICINAIS: UM DIÁLOGO DE 

SABERES EM BIOLOGIA VEGETAL  

Airton José Vinholi Júnior; Icléia Albuquerque de Vargas 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, Ponta Porã-MS, 

Brasil; Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande-MS, Brasil 

Resumo 
Este trabalho teve por objetivo investigar de que forma as plantas medicinais, utilizadas pelos 
moradores da comunidade quilombola Furnas do Dionísio (Jaraguari, Brasil), podem contribuir 
para uma apropriação significativa de conteúdos de Botânica pelos alunos do ensino médio da 
escola da comunidade. Foram propostas intervenções pedagógicas baseadas no diálogo entre 
conhecimentos tradicional e científico em sala de aula e na comunidade, no sentido de 
estabelecer uma conexão entre seus saberes etnobotânicos e os conteúdos da disciplina Biologia 
Vegetal. Inicialmente foram realizadas entrevistas e aplicados formulários junto aos moradores da 
comunidade, permitindo diagnosticar suas práticas etnobotânicas. Assim, norteado por método 
etnográfico, foram investigados esses saberes locais e, posteriormente, por meio de pesquisa 
empírica de cunho qualitativo, foram transpostos para a sala de aula e comparados aos conteúdos 
de Botânica dos livros didáticos utilizados na escola. Os resultados indicam que os alunos 
compartilham um corpo significante de saberes e práticas próprios de suas tradições culturais, que 
ora, diante da intensificação do processo de globalização, apresentam riscos de desaparecimento 
e/ou descaracterização.  

Palavras–Chave: Ensino de botânica, diálogo de saberes. 

Abstract 
This study was to investigate how the medicinal plants used by residents of the black community of 
Furnas do Dionisio (Jaraguari, Brazil), can contribute a significant ownership of content from 
botany to high school students from school community. Educational interventions have been 
proposed based on dialogue between traditional knowledge and science in the classroom and 
community, to establish a connection between their ethnobotanical knowledge and the contents of 
Plant Biology. Initially interviews were conducted and implemented forms with the residents of the 
community, allowing diagnose ethnobotanical practices. Thus, guided by the ethnographic method, 
we investigated these local knowledge and, subsequently, through empirical research with 
qualitative, were transferred into the classroom and compared the content of Botany of textbooks 
used in school. The results indicate that students share a significant body of knowledge and 
practice their own cultural traditions, which now, given the intensification of the globalization 
process, present a risk of disappearance and / or distortion. 

Keywords: Teaching botany, meaningful learning. 
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INTRODUÇÃO 
O diálogo na educação escolar é uma relação de comunicação através da qual as 

realidades são desveladas e os sujeitos envolvidos nos processos educativos se tornam 
críticos, reflexivos e independentes. No diálogo entre educadores e educandos, as 
diferenças devem ser expostas, escutadas e respeitadas (Freire, 2005). 

Para Barbosa (2007), sob a lógica da ciência moderna, a escola classificou os 
saberes em duas categorias antagônicas: saber popular e saber científico. O saber 
científico seria aquele construído em obediência aos princípios científicos, por sua vez 
submetidos à lógica do paradigma positivista: busca da verdade científica; primazia do 
método sobre o sujeito cognoscente e seu critério de validade; objetividade do processo 
de investigação; imparcialidade do conhecimento científico; neutralidade do cientista.  

O saber popular seria, em oposição ao saber científico, aquele “tradicional” 
produzido pelo “povo” nas relações sociais, em espaços não acadêmicos, não 
fundamentados em princípios científicos. O ‘tradicional’, desta forma, associado à 
imobilidade histórica, ao atraso econômico, à estagnação. 

O diálogo de saberes, proposto por Leff (2001), refere-se ao encontro de tradições 
e formas de conhecimentos legitimados por matrizes de racionalidade, por saberes 
arraigados em identidades próprias que não só entram em jogo num processo de tomada 
de decisões , mas que se “hibridam” na co-determinação de processos materiais.  

Acredita-se que o diálogo entre saberes no Ensino de Ciências constitui uma 
prática docente culturalmente apropriada, na medida em que contribui para que o 
estudante perceba que a ciência não representa o único caminho de acesso ao 
conhecimento, bem como promove o pensamento e a reflexão crítica sobre os diferentes 
saberes e modos de conhecer.  

A Biologia Vegetal como ciência pode ser estrategicamente aplicada como um elo 
integrador dos temas ambientais. Tendo como pressuposto central a conscientização 
ambiental, o estudo das plantas dentro de uma visão sistêmica possibilita uma 
interligação entre os aspectos naturais, ampliando os raios de ação para diversos temas 
necessários para que esta conscientização se concretize. Ao desenvolver um tema com 
os vegetais, é impossível dissociá-lo dos cuidados com o solo, dos ecossistemas, da 
utilização econômica dos recursos naturais, da cadeia alimentar, entre outros. Vê-se esta 
ciência como um tema central que possibilita a contextualização necessária para o 
desenvolvimento de diversos temas ambientais.  

METODOLOGIA 
O território escolhido para o desenvolvimento do trabalho encontra-se no ambiente 

rural, em uma comunidade formada predominantemente por afro-descendentes, surgida a 
partir da migração de seu fundador Antônio Martins de Menezes, vulgo “Dionísio”, de 
Minas Gerais para esse local, em 1890. Na comunidade, encontra-se uma escola 
estadual, onde lecionava o primeiro autor deste artigo.  
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A pesquisa foi desenvolvida, inicialmente, através da utilização de dois formulários 
(etnobotânico e etnossocial) com alguns moradores da comunidade. Foram pesquisados 
dados sobre o uso das principais espécies de plantas medicinais. Selecionamos algumas 
espécies de plantas que apresentavam aspectos favoráveis à prática pedagógica. A 
seguir foi solicitado aos alunos que levassem à sala de aula amostras dessas plantas 
para realização de aulas práticas. Na ocasião, diversos temas do estudo de morfologia 
vegetal foram explorados.  

Foram realizadas aulas de campo no entorno da escola, nas quais alguns 
exemplares de plantas medicinais de diferentes estratos foram apresentados. A estratégia 
serviu de subsídio para complementar, juntamente com as aulas práticas em sala de aula, 
o conteúdo de Botânica. As aulas de campo também foram muito importantes como forma 
de apresentar aspectos vegetais visualizados somente em plantas arbóreas, que são 
difíceis ou impossíveis de se transportar a uma sala de aula. Alguns tipos de caules, por 
exemplo, só puderam ser identificados de forma prática durante as saídas de campo. 

Foi proposto aos alunos que levassem alguns exemplares de plantas medicinais 
que foram mais apontadas pelos moradores durante a pesquisa para a sala de aula, para 
que pudesse ser discutida a taxonomia e a importância da nomenclatura científica. A partir 
do estudo dessas plantas, foi trabalhado o sentido e a importância do emprego do nome 
científico, os usos, contraindicações e cuidados com as dosagens, nomes populares, 
origem, habitat, etc.  

Os objetivos da pesquisa se uniram aos da escola, ficando sob a responsabilidade 
dos professores, funcionários e alunos a construção do canteiro com plantas medicinais e 
aromáticas dentro do espaço escolar, denominado “Viveiro Educador”, assim como o 
desenvolvimento de atividades de Educação Ambiental com os alunos da escola. A 
construção desse viveiro buscou estimular, orientar e apoiar a implementação de um 
canteiro medicinal como espaço de aprendizagem, de forma a fazer com que os alunos 
percebessem, valorizassem e incorporassem a dimensão educadora em suas atividades. 
Pretendeu-se, assim, dar mais um passo para efetivar o alcance da Educação Ambiental, 
atendendo à crescente demanda por orientação, técnica e pedagógica, para produção de 
mudas como um processo continuado de aprendizagem. 

PRINCIPAIS RESULTADOS 
Levando-se em conta a metodologia utilizada para investigar os saberes locais 

sobre as plantas medicinais, conclui-se que essa contribuição foi significativa para a 
aprendizagem de Botânica. A inclusão de conhecimentos etnobotânicos nas aulas de 
Biologia abriu possibilidades para o diálogo entre os saberes empíricos dos estudantes e 
os conteúdos do Ensino de Botânica. 

As aulas práticas despertaram um grande interesse dos alunos construindo 
momentos ricos no processo ensino-aprendizagem, estimulando-os a explicar o que 
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aprenderam com suas próprias palavras, além de propiciar um construtivo diálogo de 
conhecimento entre professor e alunos. 

A receptividade por parte dos alunos foi evidenciada, pois nessa forma de trabalho, 
a experiência de aprendizagem é ativa e articulada com sua realidade; e, principalmente, 
direcionada a ideias, sentimentos e ações, em um espaço rico de cultura que contribuiu 
para o êxito da metodologia sugerida e colocada em prática.  

Um fator favorecedor dessa pesquisa foi o fato de que a maioria dos alunos, desde 
a infância, vivia em estreito contato com o ambiente natural, visto que a flora da região de 
Furnas do Dionísio é extremamente privilegiada pela diversidade e beleza de suas 
paisagens. No caso do Ensino da Botânica isso se torna positivo para se compreender, 
por exemplo, os principais aspectos da morfologia e classificação vegetal, pois a vivência 
e o contato com as plantas possibilitam bons conhecimentos disponíveis na sua estrutura 
cognitiva, suficientes para poder fazer uma relação com o conteúdo apresentado.  

BREVE DISCUSSÃO 
No presente estudo, a inserção dos conhecimentos populares sobre plantas 

medicinais nas salas de aula abriu possibilidades para o diálogo entre saberes, 
especialmente entre os saberes empíricos dos estudantes e alguns conteúdos 
trabalhados no Ensino da Botânica.  

As intervenções pedagógicas quanto à sensibilização acerca da importância dessa 
estratégia para os alunos, frente à diversidade cultural, foi bastante satisfatória, o que 
permite afirmar que o diálogo entre saberes no Ensino de Ciências pode auxiliar na 
promoção de uma Aprendizagem Significativa. Entretanto, é necessário tomar cuidado 
com a maneira de se explorar os saberes locais dos estudantes e da comunidade, de 
forma a contribuir com a aprendizagem dos conceitos científicos. 

As noções trazidas neste trabalho são desafios colocados à educação. São noções 
e desafios entrelaçados, que dizem respeito à formação dos sujeitos: do sujeito ecológico 
que a Educação Ambiental almeja; do sujeito político que a Educação do Campo quer 
fortalecer; dos sujeitos do conhecimento, autônomos na produção do saber, que a 
formação continuada pretende forjar. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
Barbosa, A.J.C. (2007). Tramando en-cantos do forte: saberes e diálogos nos caminhos 

complexos da Educação Ambiental. Dissertação de Mestrado, Universidade de 
Brasília, Brasília, Brasil. 

Freire, P. (2005). Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 
Leff, E. (2001). Epistemologia ambiental. São Paulo: Cortez. 

�629



ÁGUA E SUSTENTABILIDADE: UMA EXPERIÊNCIA DIDÁTICA NO 5ºANO 
DE ESCOLARIDADE 

Carla Rodrigues; Joana Oliveira; Luísa Neves  
Instituto Politécnico de Viana do Castelo – Escola Superior de Educação  

Resumo  
As questões ambientais e o desenvolvimento sustentável estão cada vez mais na ordem do dia a 
nível mundial. Como os problemas associados a estes assuntos têm implicações na sociedade e 
são, maioritariamente, provocados pelo Homem, urge a necessidade de se desenvolver nas 
crianças competências de cidadania que lhes permitam contribuir de forma consciente para a 
prevenção e/ou resolução de tais problemas. 
Com o presente trabalho pretendeu-se consciencializar alunos do 5º ano de escolaridade para a 
importância que a água tem para os seres vivos, para as consequências que se fazem sentir com 
a sua escassez, e aferir se as atividades desenvolvidas foram ao encontro dos interesses dos 
alunos e influenciaram os seus comportamentos em relação à gestão da água.  
No sentido de despertar os alunos para os problemas que os rodeiam e de estimular a sua 
vontade para agir sobre eles, foi privilegiada uma metodologia ativa e participativa, que se 
desenvolveu a partir de questões e/ou questões-problema. 
A recolha de dados baseou-se em questionários, análise documental e notas de campo. 
A análise dos dados recolhidos aponta no sentido de que as atividades desenvolvidas 
consciencializaram os alunos para as questões ambientais associadas à água levando-os a alterar 
determinados comportamentos. Além disso, aparentemente essas atividades foram ao encontro 
dos seus gostos, motivando-os e contribuindo para o desenvolvimento da sua autonomia. 

Palavras–Chave: Educação em Ciências; Água; Sustentabilidade; 5ºano de escolaridade. 

Abstract 
Environmental issues and sustainable development are becoming increasingly more present on 
the agenda at global level. As the problems associated with these issues have implications for 
society and are mostly caused by humans, there is an urgent need to develop citizenship skills of 
children, which enable them to consciously contribute to the prevention and / or resolution of such 
problems. 
The present work was intended to raise awareness of 5th grade children to the importance of water 
for living beings and the consequences of their scarcity, and to assess whether the activities fit the 
children interests and influenced their behaviour in relation to water management. 
In order to awaken children to the problems that surround them and stimulate their desire to act on 
them, we privileged an active and participative methodology, which developed from questions and / 
or problem issues. 
Data collection was based on questionnaires, documentary analysis and field notes. 
The analysis of collected data points in the sense that the activities made children more aware of 
environmental issues associated with water and promote changes in their behaviours. Also, the 
activities seem to meet their tastes, motivating them and contributing to the development of their 
autonomy. 

Keywords: Science Education; Water; Sustainability; 5th grade. 
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INTRODUÇÃO  
O consumismo desenfreado das sociedades cada vez mais globalizadas acarreta 

consequências que destroem o planeta Terra, levando à escassez de recursos. Estima-se 
que, em 2011, 768 milhões de pessoas não tinham acesso a uma fonte de água potável 
(UNICEF & OMS, 2013).  

O século XXI exige cidadãos capazes de tomar decisões complexas, que implicam 
utilização de informação com espírito crítico. É fundamental que os alunos, além da 
aquisição de conhecimentos científicos e técnicos, aprendam a lidar com problemas 
sociais, empenhando-se na sua resolução. A educação em ciências permite a construção 
de conhecimentos específicos inter-relacionados com o dia-a-dia, proporcionando o 
desenvolvimento de atitudes e valores coerentes com a promoção de um 
desenvolvimento sustentável (Aikenhead, 2009; Cachapuz et al., 2002; Martins et al., 
2007; Pereira, 2002; Vieira, Tenreiro-Vieira & Martins, 2011). 

Partindo do tema Importância da Água para os Seres Vivos realizou-se uma 
abordagem didática focada na consciencialização para a importância da água e 
consequências da sua escassez.  

Pretendia-se despertar os alunos para os problemas ambientais, estimular a 
vontade para agir sobre eles, melhorar a participação nas aulas, desenvolver a autonomia 
e aferir se as atividades propostas motivavam os alunos, promovendo aquisição de 
conhecimentos e mudança de comportamentos em relação à gestão da água.  

METODOLOGIA 
Foi envolvida uma turma do 5º ano de uma escola básica de Viana do Castelo.  
Para aferir da eficácia das estratégias utilizadas relativamente aos objetivos 

traçados foram recolhidos dados através de questionários (antes e após a intervenção), 
análise de documentos produzidos pelos alunos, vídeo-gravação e notas de campo 
resultantes de observação participativa.  

A aplicação dos questionários 1 (Q1) e 2 (Q2) teve como objetivos, num primeiro 
momento, verificar as ideias que os alunos possuíam sobre a temática, e posteriormente, 
aferir se as respostas integravam novos conhecimentos. O questionário 3 (Q3) teve como 
finalidade os alunos avaliarem as atividades desenvolvidas e refletirem sobre a influência 
das aulas de Ciências nos seus comportamentos diários em relação aos gastos de água. 
O Q1 foi passado uma semana antes da intervenção e os Q2 e Q3 três semanas após a 
intervenção. As respostas obtidas foram categorizadas tendo em conta o seu conteúdo 
central, e, em alguns casos, organizadas em gráficos para facilitar a leitura. 

A intervenção pedagógica, que decorreu ao longo de 3 semanas, foi planificada 
com base no Programa de Ciências da Natureza e nas respostas dos alunos ao Q1. Todas 
as aulas partiram de questões-problema, sendo entregue aos alunos uma ficha, “Conta-
gotas”, com a tarefa a desempenhar e onde faziam os registos (fig.1). As tarefas foram 
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realizadas em pares ou grupos de 3/4 elementos. Foram utilizadas WebQuests, atividades 
laboratoriais e role-play.   

Figura 1. Exemplo de uma “conta-gotas” 

!  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados obtidos da análise das respostas aos questionários, cruzados com 

informação resultante da análise documental e notas de campo, apontam no sentido dos 
alunos compreenderem a importância da água. 

 “Sim, porque as pessoas necessitam para comer e beber.”[Q1] 

 “a água é fundamental para a sobrevivência dos seres vivos e também para 
várias atividades humanas.”[Q2] 

Reconhecem que a sua escassez, devida à poluição e desperdício, interfere nas 
atividades quotidianas, provocando também desequilíbrios na biodiversidade. Os 
resultados evidenciam que os alunos retiveram conhecimento sobre os processos de 
tratamento e formas de resolução dos problemas sobre a água, denotando preocupação 
com as implicações que estes terão no seu futuro e no futuro dos seus filhos.  

 “Sim, as situações apresentadas podem influenciar a minha vida, pois 
referem-se mais ao ano de 2050 e nessa altura eu vou ter 37 anos. Pode-me 
influenciar porque sem água não tratamos ou cuidamos de nós e talvez aos 
37 eu já terei filhos e eles poderão, mais facilmente morrer. Não só vai 
influenciar a minha vida, mas sim a de todos nós. Temos de arranjar alguma 
forma para que isso não aconteça”.[Q2] 
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A maioria das respostas ao Q2 contém mais informação, permitindo inferir das 
aprendizagens realizadas. No entanto, era expectável que no Q2 os alunos já indicassem 
que contribuem para a “sopa de plástico do Pacífico”, reconhecendo que as ações 
individuais interferem na qualidade da água. Uma vez que isto não aconteceu, numa 
próxima oportunidade deveriam ser propostas atividades que permitissem aos alunos 
percecionar a sua pegada da água. 

As respostas ao Q3 permitem inferir que alguns alunos passaram da 
consciencialização para a ação, alertando familiares sobre as consequências de seus 
atos, e alterando comportamentos para diminuir os gastos de água e prevenir a poluição. 
Todos os alunos, com exceção de um que afirmou nunca ter poluído, referiram que as 
aulas de Ciências influenciaram os seus comportamentos em relação aos gastos de água.  

 “Sim, quando lavo as mãos fecho a torneira, tomo banho de chuveiro e 
poupo mais a água.”  

 “(…) alerto os meus pais quando cometem erros.”  

“Sim, limpo a praia (…) e tento trabalhar mais no combate à poluição.”  

Nenhuma das atividades recebeu a classificação de “não gostei” e a maioria foi 
classificada com “gostei muito” e “gostei”.  

A atividade mais apreciada por mais alunos foi a pesquisa através das WebQuests.  

 “Gostei mais da pesquisa através das webquests porque mexíamos nos 
computadores e pesquisávamos coisas importantes.”  

 “Gostei mais da pesquisa através das webquests porque procurámos mais 
informações sobre a água e divertíamo-nos.”  

O facto de considerarem interessante a procura de informação permite aferir que 
as estratégias utilizadas despertaram os alunos para novas aprendizagens.  

Todos os alunos responderam que as atividades prático-laboratoriais e as 
WebQuests lhes tinham permitido responder de forma autónoma às questões colocadas.  

 “Sim, porque ao pesquisar já tínhamos a resposta.”[Q3] 

 “Sim, porque com elas aprendi a ser mais autónomo, a pensar mais um 
bocado e responder com calma.”[Q3] 

 “Sim, porque percebi o que acontecia, como era, e com isso consegui 
fazer”[Q3] 

Nas aulas os alunos mostraram-se entusiasmados com as tarefas propostas. Por 
exemplo, quando confrontados com uma notícia que remetia para o facto de a falta de 
água potável matar, em média, uma criança a cada 15 segundos, um aluno logo fez o 
cálculo para saber quantas crianças morreriam por minuto (4) e ao fim de um dia (5760), 
partilhando esse número com a turma. Na atividade em que tinham de “limpar” uma 
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amostra de água com depósito, e, em que com os materiais disponibilizados tinham de 
planear e executar os processos para o conseguir, todos os grupos, apesar das 
dificuldades demonstradas, conseguiram executar a tarefa com sucesso.  

Assim, apesar do tempo ter sido pouco para trabalhar as competências 
pretendidas, e de algumas dificuldades apresentadas pelos alunos, com a intenção de 
educar para a cidadania e para o ambiente, sugere-se o desenvolvimento de 
metodologias participativas em que os alunos identifiquem um problema que lhes seja 
próximo e sintam a necessidade de o resolver. Os problemas ambientais são 
frequentemente causados pelo Homem e os nossos comportamentos e atitudes são 
determinantes para a sua resolução. 
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AS IDEIAS DAS CRIANÇAS SOBRE OS TUBARÕES E ATIVIDADES EM 
CONTEXTO DE JARDIM DE INFÂNCIA 

Rute Pereira; Rute Monteiro 
Jardim de Infância do Concelho de Olhão, Algarve; Universidade do Algarve – Escola Superior de 

Educação e Comunicação 

Resumo  
O presente estudo foi desenvolvido num Jardim de Infância pertencente ao concelho de Olhão, 
com um grupo de crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 6 anos. Este teve como 
motivação base abordar uma temática de sensibilização às ciências em Jardim de Infância, 
procurando responder a duas questões principais: 
Quais as ideias das crianças acerca dos tubarões? 
De que forma estas ideias evoluem na construção do conhecimento pessoal e sensibilização face 
aos tubarões? 
Desta forma, o estudo tem como principais objetivos: (i) identificar as ideias das crianças e do 
conhecimento de senso comum sobre os tubarões, através do desenho e (ii) sensibilizar as 
crianças para a conservação, preservação, respeito, valorização e proteção do ambiente, 
particularmente do tubarão, com recurso a um conjunto de atividades, com especial enfase, o 
teatro de dedoches/fantoches. Para tal, recorremos a uma metodologia de cariz qualitativo de 
recolha de informação e a um conjunto de atividades de intervenção implementadas em Jardim de 
Infância. 
Em suma, este estudo permitiu-nos refletir sobre uma prática educativa que valoriza e se centra 
no estudo das ideias das crianças contribuindo para a reconstrução dos seus próprios 
conhecimentos. 

Palavras-Chave: Desenho infantil, Ideias das crianças, Dedoches, Tubarão. 

Abstract  
This study was developed in a kindergarten belonging to the municipality of Olhão, with a group of 
children aged 5 to 6 years. This was based on motivation addressing an awareness theme to 
science in kindergarten, trying to answer two main questions: 
What ideas children about sharks? 
How do these ideas evolve in the construction of personal knowledge and awareness against the 
sharks? 
Thus, the study's main objectives are: (i) identify the ideas of children and knowledge of common 
sense about sharks, through drawing and (ii) make children aware of the conservation, 
preservation, respect, appreciation and protection of environment, particularly shark, using a set of 
activities, with special emphasis, the theater DEDOCHES / puppets. To this end, we used a 
qualitative nature methodology of data collection and a set of intervention activities implemented in 
kindergarten. 
In summary, this study allowed us to reflect on an educational practice that values and focuses on 
the study of children's ideas contributing to the reconstruction of their own knowledge. 

Keywords: Children’s drawing, Children’s ideas, Puppets, Shark 

INTRODUÇÃO  
As crianças desde cedo começam a manifestar interesse e a sentir curiosidade em 

descobrir o mundo que as rodeia, o mundo natural e como tudo funciona. Neste sentido, 
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estas devem ter oportunidade, desde os primeiros anos, de explorar e começar a 
compreender o mundo que as rodeia. 

A temática dos animais, o conhecer as suas formas de vida e tudo o que os envolve 
remete-nos para “outro mundo”, onde a curiosidade e o interesse em conhecer mais é 
despertado. Infelizmente, a nossa sociedade fomenta, em alguns casos, o despertar pelos 
animais perigosos, aqueles que são maus e nos fazem mal, e por isso, nós humanos, 
devemos de os combater, muitas das vezes, matando-os. Esta ideia começa a ser 
transmitida às crianças desde cedo, levando-as por vezes e por diversos motivos a 
desrespeitar o meio ambiente e os animais. Como educadores, cabe-nos tomar uma 
atitude positiva em relação a esta temática e também relativamente à ciência, 
despertando o interesse e a curiosidade das crianças e sensibilizando-as para a 
conservação e a preservação do meio ambiente, alertando-as também para as possíveis 
consequências do mau trato do(s) mesmo(s). 

Assim, os objetivos do presente estudo são: (i) identificar as ideias das crianças e 
do conhecimento de senso comum sobre os tubarões, com recurso ao desenho infantil e 
(ii) sensibilizar as crianças para a conservação, preservação, respeito, valorização e 
proteção do ambiente, particularmente do tubarão, com a implementação de diversas 
atividades em contexto de Jardim de Infância. 

Segundo Valadares e Moreira (2009) “as aprendizagens significativas ocorrem 
quando os conhecimentos que a criança já possui são relacionados com os novos 
conhecimentos, enriquecendo assim a aprendizagem.” 

O recurso a atividades como o desenho infantil e a utilização de fantoches foram 
fundamentais no desenvolvimento deste estudo. Pois, de acordo com Moreira, 1993, cit. 
por Silva e Tavares, 2011 “o desenho infantil é a marca da criança, pois antes de aprender 
a escrever, ela serve do desenho como escrita. A criança desenha para falar de seus 
medos, descobertas, alegrias e tristezas. No ato de desenhar percebe-se que os 
pensamentos e sentimentos da criança caminham juntos.” E, segundo Alexandre, cit. por 
Venceslau et al, 2009, referem que o “fantoche como uma fonte inesgotável de criação 
artística, de dedicação, de educação e de prazer. Através do teatro de fantoches, 
podemos explorar vários aspetos formativos para o desenvolvimento da criança, do jovem 
e do adulto e a inserção dos conteúdos, no sentido de ligar as experiências comuns dos 
mesmos ao plano das relações humanas.” 

METODOLOGIA E RESULTADOS 
Este estudo insere-se numa metodologia de cariz qualitativo, em que a principal 

recolha de informação incidiu, essencialmente, nos desenhos elaborados pelas crianças e 
nas notas de campo tomadas pelas autoras, relativamente aos comentários realizados 
pelas mesmas enquanto desenhavam. A metodologia utilizada permitiu-nos obter um 
conjunto de informações relativamente às ideias das crianças sobre os tubarões e realizar 
um conjunto de atividades, adequadas à faixa etária, de forma a reconstruir o 
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conhecimento destas crianças e sensibilizá-las para a preservação e conservação dos 
tubarões, bem como das suas atuações face à natureza/ambiente. Posteriormente, foram 
implementadas, em contexto de Jardim de Infância, um conjunto de quatro atividades de 
sensibilização face à temática:  

A. pesquisa sobre espécies de tubarões;  
B. modelo da anatomia do tubarão;  
C. teatro de dedoches/fantoches e,  
D. cartazes sobre a poluição dos mares. 

Ideias das crianças e atividades de intervenção em Jardim de Infância 

No que diz respeito à deteção e análise das ideias das crianças, através do 
desenho infantil, verificámos e destacamos a presença de características antropomórficas 
(fig.1) e antropocêntricas (fig.2) nos mesmos, tal como em outro estudo de investigação, 
realizado num parque oceanográfico (Neves e Monteiro, 2014).  

Após a análise dos desenhos acerca do tubarão e das notas de campo, é de 
constatar que as ideias destas crianças são maioritariamente negativas. Embora, estas 
crianças tenham a ideia de que o tubarão é um peixe com as suas características 
específicas, este é visto como um animal mau, capaz de comer e morder pessoas e fazer 
mal a outros animais marinhos. 

Figura 1. Desenho infantil com características antropomórficas 

!  
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Figura 2. Desenho infantil com caraterísticas antropocêntricas 

!  
Com a finalidade de sensibilizar estas crianças face ao meio ambiente e à temática 

do tubarão, concretizámos um conjunto de atividades, tais como: 

A. A realização de uma pesquisa sobre diferentes espécies de tubarões (fig.3), na 
qual participaram os pais das crianças, com os objetivos de permitir: reconstruir os 
conhecimentos das crianças relativamente ao habitat, alimentação e anatomia do tubarão; 
evidenciar a existência das diferentes espécies de tubarões e permitir a mudança da ideia 
das crianças de que a maioria dos tubarões são muito grandes. 

Figura 3. Registo sobre as diferentes espécies de tubarões 

!  

B. Construção de um modelo com a anatomia do tubarão (fig.4) com o objetivo de 
reconstruir os conhecimentos das crianças relativamente à anatomia dos tubarões, 
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evidenciando que os mesmos não tem os olhos tão grandes como as crianças pensavam 
e que para além dos olhos, têm fendas branquiais, entre outras características 
anatómicas. 

Figura 4. Modelo alusivo à anatomia do tubarão

!  

   
C. Realização de um teatro de dedoches/fantoches, com uma história 

fundamentada nos resultados de uma entrevista realizada a um biólogo do Zoomarine 
acerca do tubarão lá existente, com o nome de “Margarida”, obtendo assim informação 
real e adaptada à faixa etária deste grupo de crianças (fig.5). Esta atividade teve como 
objetivos evidenciar os aspetos reais, possíveis, sobre o tubarão existente no Zoomarine; 
sensibilizar as crianças para o respeito, valorização e proteção do tubarão e reconstruir as 
ideias das crianças, tentando colocar de parte a ideia de que o tubarão é mau, vive 
sozinho e come pessoas. 

Figura 5. Teatro de dedoches

!  
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D. Para finalizar, realizámos uma atividade de sensibilização para a poluição dos 
mares (fig.6), nos quais, vivem tantos animais, tal como os tubarões. 

Figura 6. Cartazes alusivos à poluição dos mares 

!  

Em síntese, este estudo permitiu-nos detetar as ideias das crianças acerca do 
tubarão deste grupo, em que verificámos que as mesmas para além de alguns 
conhecimentos reais sobre o tubarão, também apresentavam alguma fantasia associada 
e uma imagem negativa do mesmo. A partir desta deteção, procedemos com a 
implementação de um conjunto de atividades de sensibilização permitindo, desta forma, 
que este grupo de crianças reconstruissem as suas ideias, adquirindo, mesmo, novos 
conhecimentos e sensibilizando-as para o ambiente e a proteção do tubarão. 

BREVE DISCUSSÃO 
Em suma, este estudo permitiu-nos valorizar uma prática educativa centrada na 

valorização das ideias das crianças e nas aprendizagens significativas recorrendo ao 
lúdico e valorizando as potencialidades educativas na área do conhecimento do mundo. 

A área do conhecimento do mundo, bem como todas as outras, deve ser encarada, 
pelos educadores, como uma área integradora com potencialidades para desenvolver o 
espírito crítico, a autonomia e despertar a curiosidade, a descoberta nas crianças, no 
sentido de torná-las mais aptas para integrar e viver em sociedade. 
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Ao adotar uma metodologia de valorização dos interesses, das capacidades e das 
motivações das crianças, permite que as mesmas se tornem ativas na sua própria 
aprendizagem.  
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CONTRIBUIÇÕES DE UMA DISCIPLINA CTS PARA A QUALIDADE DA 
EDUCAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO NA FORMAÇÃO INICIAL DE 

PROFESSORES 

Laís Rodrigues¹; Glória Queiroz²; Rodrigo Trevisano³ 
¹³Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca-RJ; ²Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro 

Resumo  
A pesquisa em questão tem como objetivo apresentar as contribuições de uma disciplina 
desenvolvida e lecionada para alunos da licenciatura em Física de uma universidade no estado do 
Rio de Janeiro. A disciplina “Projetos em Ciência, Tecnologia e Sociedade” teve como um de seus 
objetivos a discussão de referenciais teórico-práticos de abordagens relacionadas ao movimento 
CTS e a Pedagogia de Projetos. Com isso foi possível explorar algumas metodologias pouco 
utilizadas durante o curso de Física, como a elaboração de projetos interdisciplinares. Esta 
pesquisa aconteceu no âmbito do Programa Observatório da Educação/CAPES/2008, onde 
pesquisadores, professores da rede pública e licenciandos dedicaram-se à análise dos sentidos 
atribuídos a Educação de Qualidade. A proposta de elaboração da disciplina surge da deliberação 
de trazer os desdobramentos deste projeto para a formação de professores. Esta pesquisa discute 
os projetos apresentados ao final da disciplina à luz da abordagem em Ciência, Tecnologia e 
Sociedade, analisando suas possíveis contribuições para o que consideramos ser um Ensino de 
Qualidade.  

Palavras–Chave: CTS; Qualidade da Educação; Formação de Professores. 

Abstract 
The research in question aims to present the contributions of developed and taught a course for 
students taking a degree in physics from the State University of Rio de Janeiro. The discipline 
"Projects in Science, Technology and Society" had as one of its objectives the discussion of 
theoretical and practical approaches related to STS movement and Pedagogy Project, it was 
possible to explore some methods seldom used during the course of physical as the development 
of interdisciplinary projects. This research took place within the Observatory Education Program/
CAPES/2008 where researchers, public school teachers and undergraduates devoted to analysis 
of the meanings attributed to Quality Education, the proposed development of the discipline arises 
from the need to bring the developments this project for the training of teachers. This research 
discusses the projects presented at the end of the discipline approach in the light of Science, 
Technology and Society examining their possible contributions to what we consider a Teaching 
Quality. 

Keywords: Science education, teachers’ training. 

INTRODUÇÃO  
Percebemos que entre os envolvidos na área da Educação em Ciências – 

professores e pesquisadores – mesmo aqueles mais comprometidos e que estão 
buscando, cada um a seu modo, contribuir para a melhoria da qualidade nos processos 
que a constituem, particularmente no ensino de Física, pouco se debate sobre o próprio 
tema da qualidade: seu conceito flutuante com o tempo, os contextos que a propiciam ou 
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dificultam. Uma educação de qualidade só é possível quando pensada a partir de 
mudanças que valorizem a escola, o educando e o educador. Tais mudanças exigem 
profundas transformações na concepção que temos de sociedade democrática, de 
sistemas educacionais e da própria qualidade. Falar em qualidade de ensino é pensar os 
objetivos que temos hoje com e para a educação (Saviani,1991, Libâneo, 1994, Gurgel, 
1999).  

Diante da importância desse tema – Qualidade do Ensino de Ciências - e da 
necessidade de aprofundamento para pensá-lo no contexto mais amplo da Educação, um 
grupo de pesquisadores em Educação e em Ensino de Física, professores e alunos de 
graduação e pós-graduação decidiram trabalhá-lo em um projeto desenvolvido no âmbito 
do Programa Observatório da Educação/CAPES/2008. Esse projeto teve como objetivo 
analisar os sentidos atribuídos à qualidade de ensino e às representações sociais pelos 
discursos de professores de escolas da administração Pública Estadual, Federal e 
Privada de três diferentes estados do país (RJ, MG e RGS) e com isso avançar na 
compreensão da qualidade do ensino de Física, Química, Biologia e Matemática no nível 
médio, considerando-se a diversidade regional e cultural dos contextos educacionais.        

Esta pesquisa tem como objetivo a análise de todo o material produzido a partir 
de uma disciplina oferecida aos licenciandos do curso de física, está disciplina tem como 
tema principal a elaboração de projetos pedagógicos a partir de referenciais de ciência, 
tecnologia e sociedade. 

METODOLOGIA  
Esta pesquisa está estruturada no referencial metodológico da pesquisa qualitativa 

que, de acordo com Ludke e André (1986), tem como uma de suas características a 
tendência de que a análise dos dados siga um processo indutivo, ou seja, constituindo 
uma atividade de interpretação na qual o pesquisador tem como desafio superar suas 
intuições ou as impressões precipitadas. 
 A coleta dos dados para a realização desta pesquisa constituiu na análise de 
conteúdo dos trabalhos finais de cinco alunos que mantiveram a assiduidade durante o 
curso “Projetos em Ciência, Tecnologia e Sociedade” e uma entrevista coletiva com os 
mesmos. A pesquisa constitui-se em um estudo de caso, onde a sistematização do 
referencial teórico no campo da Qualidade de Ensino e do movimento CTS formou a base 
para o desenvolvimento dos instrumentos da coleta de dados e das respectivas análises. 

ANÁLISE DOS DADOS 
A tabela 1 apresenta um breve panorama dos projetos finais de 5 alunos da disciplina 

proposta. Gostaríamos de ressaltar que o processo de análise foi realizado mediante a 
observação da trajetória de cada aluno durante todo o curso.  
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Tabela 1. Análise dos projetos finais 

Percebemos que os projetos tiveram objetivos de desenvolver uma formação 
científica nos alunos envolvidos e que permitisse a contribuição da responsabilidade 
social desenvolvida em licenciandos no que diz respeito a integração de temas sociais 
nas aulas de Física, contribuindo para o que acreditamos ser um ensino de ciências de 
qualidade levando em conta não só o conteúdo curricular, mas as possíveis mudanças 
ocorridas na escola, no educando e no educador, repensando assim os objetivos que 
temos hoje com e para a educação.   

A ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA E A REDESEMÂNTICA 
A seguir apresentaremos a Rede Semântica construída a partir da entrevista de grupo 
realizada ao final da disciplina “Projetos em Ciência, Tecnologia e Sociedade”, realizada 
com licenciandos que cursaram a disciplina analisada nesta  pesquisa (Figura 1). 

Ao longo dos 21 códigos categorizados a partir da entrevista, vimos uma relação 
explícita entre a formação de professores e o “ser professor”. Isso mostra que nossos 
sujeitos relacionam o prazer em ser professor a qualidade da educação, utilizando 
caminhos como o CTS e a arte para alcançar tal objetivo. 

SUJEITO TEMA DO PROJETO 
FINAL STATUS

A1 Física Básica / 
Gravidez / Arte

Trabalho publicado em Encontro de Ensino de 
Física (XX SNEF)

A2 Física Moderna / Arte Trabalho publicado em Encontro de Ensino de 
Física (XX SNEF)

A3
Física Moderna / 

Concepções 
Alternativas

Trabalho em formato de artigo pronto para 
submissão

A4 Física Moderna / Arte Relatório final de disciplina e tema gerador de 
monografia

A5 Física Moderna / Arte Construção de site
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Figura 1. Rede Semântica construída a partir da entrevista de grupo realizada ao final da 
disciplina “Projetos em Ciência, Tecnologia e Sociedade” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os projetos pedagógicos mostraram-se grandes aliados na transformação do 

ensino indicada pela direção tomada pela Educação em Ciências na atualidade, pois dão 
maior dinamismo ao processo de ensino-aprendizagem na medida em que permitem 
maior integração dos alunos com os conteúdos trabalhados, por sua atualização em 
relação a novas tecnologias e teorias, gerando motivação intrínseca nos discentes e 
docentes que deles são co-construtores. 
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DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES MULTIMÉDIA DE CIÊNCIAS PARA 
O ENSINO BÁSICO 

Fábio Ribeiro; Pedro Almeida; Rui M. Vieira  
Universidade de Aveiro 

Resumo  
Vivemos num mundo marcado profundamente pela Ciência e a Tecnologia, onde é imperioso fazer 
frente a questões como o crescimento da população, a erradicação de algumas doenças a nível 
planetário, afigurando-se como crucial uma educação em ciências com orientação Ciências-
Tecnologia-Sociedade (CTS), numa perspetiva de desenvolvimento da literacia científica. 
Efetivamente, a sociedade atual tem vindo a ser marcada fortemente pelos avanços cientifico-
tecnológicos, em particular no que toca às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e à 
sua utilização em contextos educativos, ao ponto de se apelidar a sociedade atual de Sociedade 
de Informação. Neste quadro, este projeto tem como propósito o desenvolvimento de atividades 
de Ciências, segundo orientação CTS, integrando as TIC, isto é, assentes na utilização de 
ferramentas (e serviços) multimédia.  
Pretende-se que a integração e a exploração de várias ferramentas tecnológicas, como por 
exemplo Blogues e o Google Docs para a realização de trabalho colaborativo, potencie a criação 
de atividades multimédia de Ciências de base CTS com vista à exploração com alunos do 3.º e/ou 
4.º ano de escolaridade e, simultaneamente, que potenciem o desenvolvimento de aprendizagens 
destes no âmbito da educação em Ciências. Dadas as potencialidades que as TIC oferecem em 
termos educativos, bem como as potencialidades da educação em Ciências com orientação CTS, 
perspetiva-se que a relação entre estas duas áreas proporcionem, em termos gerais, inovação 
nas práticas de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento de trabalho colaborativo e interativo. 

Palavras–Chave: TIC; Educação em Ciências; CTS. 

Abstract 
We live in a world profoundly marked by Science and Technology, where it’s imperative to deal with 
issues such as population growth, the eradication of some diseases at a global level, would appear 
as crucial an education in science oriented for Science-Technology-Society (STS), in a perspective 
of scientific literacy development. Indeed, today's society has been strongly marked by scientific 
and technological advances, particularly in relation to Information and Communication 
Technologies (ICTs) and their use in educational settings, to the point to defining the current 
society, Information Society. In this context, this project aims to develop science activities, 
according guidance STS, based on ICT, that is based on the use of tools (and services) media. It’s 
intended that the integration and exploitation of technological tools, such as Blogs and Google 
Docs to carry out collaborative work, enhances the creation of multimedia STS activities in order to 
operate with 3rd or 4th grade students and simultaneously maximizing the development of this type 
of learning in science education. Given the potential that ICTs offer in educational terms, as well as 
the potential of education in Science with STS guidance its perspective that the relationship 
between these two areas provide, in general, innovation in teaching and learning practices and the 
development of collaborative and interactive work.  

Keywords: ICT; Science Education; STS. 
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INTRODUÇÃO  
Os avanços cientifico-tecnológicos têm marcado fortemente a sociedade atual, em 

particular no que toca às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e à sua 
integração em contextos educativos, ao ponto de se apelidar de Sociedade de 
Informação. Na verdade, nas últimas décadas, as TIC têm vindo a assumir um papel cada 
vez mais relevante no quotidiano dos cidadãos, influenciando a vida destes a vários 
níveis: i) organização do trabalho (ex. trabalho online); ii) produção e consumo (ex. e-
commerce); iii) entretenimento (ex. e-entertainment); iv) exercício da cidadania; v) 
comunicação e relacionamento entre as pessoas (ex. comunidades virtuais), entre outros 
aspetos (Guerra, 2012, p. 3). Nesta ótica, várias organizações internacionais como a 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) e a 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) defendem a 
importância de integrar as TIC na educação. 

Na atualidade, a introdução de tecnologia na educação é uma realidade, sendo que 
o sucesso educativo da modernização tecnológica ocorrida nos últimos anos assenta em 
três componentes fundamentais: tecnologia, formação e conteúdos (Resolução de 
Conselho de Ministros, 2007). Conjugando devidamente as três componentes referidas, a 
integração das TIC nos processos de ensino-aprendizagem tem a potencialidade de ser 
um ótimo veículo para a tão propalada educação em Ciências com orientação CTS 
(Ciência-Tecnologia-Sociedade) com vista a almejar a literacia científica. A educação 
científica segundo uma orientação CTS é proeminente na medida em que, entre outros 
aspetos, potencia a formação de cidadãos com conhecimentos e, fundamentalmente, com 
capacidades e valores para que estes sejam capazes de manifestar as suas opiniões de 
modo responsável sobre os problemas da sociedade, individualmente e coletivamente 
(Vieira e Tenreiro-Vieira, 2005; Vieira et al., 2011), efetivando-se deste modo uma 
cidadania ativa. Tal, poderá ser conseguido a partir da abordagem de assuntos/problemas 
ligados à realidade, isto é, problemas sociais de cariz cientifico-tecnológico tendo 
subjacente a preocupação do desenvolvimento sustentável.  

Atualmente é ainda reduzido o número de projetos e estudos de Investigação & 
Desenvolvimento na área da educação em Ciências, assente nas orientações para uma 
Educação para o Desenvolvimento Sustentável e para uma educação CTS, que incidam 
sobre a questão do desenvolvimento sustentável (Tréz, Moreira & Vieira, 2011). Todavia, 
no panorama nacional existem alguns estudos no âmbito da educação em Ciências e que 
assentam no desenvolvimento de recursos multimédia de cariz CTS, cientificamente 
validados por peritos das diferentes áreas, científica, didática e tecnológica. Podem citar-
se estudos desenvolvidos por Sá (2008), Simões (2009) e Torres (2012). Neste 
enquadramento, pretende-se desenvolver atividades de Ciências de base CTS que 
integrem tecnologias de informação e comunicação e que sejam potenciadoras da 
realização de trabalho colaborativo, de interação, pesquisa e de partilha entre alunos e 
professores. 
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Apresentação do estudo 
Decorrente do exposto e tendo em conta a importância da educação em Ciências 

como elemento indispensável para almejar o Desenvolvimento Sustentável (UNESCO, 
2005), a literacia científica (Aikenhead, 2009; Cachapuz, Praia, & Jorge, 2002; Vieira, 
Tenreiro-Vieira, & Martins, 2011; Comunidade Europeia, & UNESCO, 2005) dos alunos e 
as potencialidades educativas das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 
como elementos fundamentais para a operacionalização do processo de ensino-
aprendizagem das Ciências (Cachapuz, Lopes, Paixão, & Praia, 2005), o presente estudo 
tem como propósito o desenvolvimento de atividades interativas de Ciências, 
especificamente, que potenciem o tema “Ambiente e Sustentabilidade”, balizadas num 
quadro CTS, assentes na utilização de ferramentas (e serviços) tecnológicas e destinadas 
à exploração com alunos do 1.º/2.º ciclo do ensino básico (CEB). 

Assim, como forma de nortear o estudo definiram-se os seguintes objetivos: 

• Identificar e selecionar ferramentas (e serviços) tecnológicas passíveis de 
potenciarem a exploração de atividades interativas de Ciências;  
• Desenvolver (conceber, produzir, implementar e avaliar) atividades de Ciências, 
segundo orientação CTS, assentes na utilização de ferramentas (e serviços) 
multimédia;  

Na globalidade, o estudo visa defender uma abordagem pedagógico-didática 
inovadora, contribuindo para o aumento da literacia científica e tecnológica, sendo claro o 
propósito de beneficiar a aprendizagem dos alunos e o de romper com modelos de ensino 
tradicionais, tirando partido das potencialidades educativas que as TIC oferecem. O 
desenvolvimento de atividades de Ciências de cariz CTS assentes na utilização de 
ferramentas tecnológicas irá contar com o contributo de peritos em didática e de peritos 
em multimédia/tecnologia educativa, particularmente na validação das estratégias/
atividades multimédia, assim como dos instrumentos desenvolvidos para a recolha de 
dados. Aquando da implementação e exploração das atividades multimédia em contexto 
de sala de aula, os professores e alunos do 1.º CEB contribuirão, também, para a 
avaliação das atividades/estratégias. 

Na senda dos objetivos definidos e tendo em conta as potencialidades que as TIC 
oferecem em termos educativos, espera-se que o desenvolvimento de atividades 
multimédia com orientação CTS aporte uma inovação à educação em Ciências e que isso 
se traduza em mais-valias para a aprendizagem dos alunos, especificamente no 
desenvolvimento de aprendizagens nos alunos (conhecimentos e capacidades). Portanto, 
pode afirmar-se que este projeto surge como complemento aos métodos tradicionais de 
ensino-aprendizagem, podendo contribuir significativamente para a renovação das 
práticas de sala de aula ao nível da ciência escolar. Pretende-se, deste modo, salientar e 
evidenciar as potencialidades das ferramentas tecnológicas (web 2.0) para a criação de 
propostas de atividades de Ciências de base CTS que incluem a utilização de TIC. 
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De destacar que o presente trabalho trata-se de um "work in progress” e que está 
inserido num estudo de doutoramento. Na fase em que se encontra o estudo é de realçar 
a revisão teórica avançada nas duas áreas, Tecnologia da Informação e Comunicação 
(TIC) e na educação em Ciências com orientação CTS, evidenciando as potencialidades 
destas para a melhoria das práticas de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento de 
trabalho colaborativo e interativo.  
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A IMPORTÂNCIA DO CURRÍCULO E POLÍTICAS PÚBLICAS NO 
CONTEXTO EDUCACIONAL NA PERSPECTIVA DA ESCOLA INTEGRAL 

Aparecida de França Villwockm; Natanielly de Paula Freitas 
Instituto Superior de Educação do Vale do Juruena – AJES – Juína /Mato Grosso  

Resumo 
O presente trabalho tem o escopo de discutir e analisar dentro do contexto educacional e numa 
perspectiva da educação atual a importância do currículo e políticas educativas para sociedade 
escolar. Buscando refletir suas influências no processo de ensino-aprendizagem. A análise deste 
trabalho deve-se a: pesquisas bibliográficas para esclarecer o verdadeiro conceito de currículo e 
pesquisa in loco, onde foram elaborados questionários para averiguar as opiniões dos 
profissionais em uma escola municipal de tempo integral do município de Juína no estado de Mato 
Grosso - Brasil. A escola segue orientações para a elaboração do currículo da Secretaria 
Educacional do Munícipio, sendo que esta modificou seu currículo a cinco anos ao se inserir no 
Programa Mais Educação e posteriormente ocasionando na Escola Integral. Sendo assim, esta 
escola possui uma grade curricular diferenciada das demais escolas deste município, oferecendo 
aulas de inglês, espanhol, meio ambiente, empreendedorismo, entre outras, desde a alfabetização 
até a 3° fase do 3° ciclo. Os profissionais desta instituição não acreditam que está grade curricular 
irá prosseguir nos próximos anos, uma vez que os mesmos não veem progresso no ensino 
aprendizagem dos alunos do 1° ciclo em relação as aulas estrangeiras. Sendo assim, a proposta 
de currículo e políticas públicas dessa escola é tentadora e estimulante, mas é preciso ser revista 
pelas partes competentes para obter sucesso e resultados na aprendizagem dos discentes. 

Palavras-Chave: Currículo, Escola Integral, Políticas Públicas, Ensino-Aprendizagem. 

Abstract 
This study has the scope to discuss and analyze within the educational context and perspective of 
current education the importance of the curriculum and educational policies for school society. 
Seeking to reflect their influence in the teaching-learning process. The analysis of this work is due 
to: library research to clarify the true concept of curriculum and research on the spot where they 
were prepared questionnaires to ascertain the views of professionals in a municipal school full-time 
Juina municipality in the state of Mato Grosso - Brazil. The school follows guidelines for the 
curriculum design of the Educational Department of the Municipality, and this modified its 
curriculum to five years when entering the More Education Program and subsequently causing the 
Comprehensive School. Thus, this school has a different curriculum from other schools of this 
municipality, offering English classes, Spanish, environment, entrepreneurship, among others, from 
literacy to the 3rd phase of the 3rd cycle. The professionals of this institution do not believe that is 
curriculum will continue in the coming years, since they do not see progress in the teaching and 
learning of students of the 1st cycle in relation to foreign classes. Therefore, the proposed 
curriculum and public policy of this school is tempting and challenging, but we must be reviewed by 
relevant parties for success and learning outcomes of students. 

Keywords: Curriculum, Integral School, Public Policy, Teaching and Learning. 

INTRODUÇÃO 
O presente trabalho tem o objetivo de analisar e discutir a concepção de currículo 

no contexto educacional da educação integral, verificando desse modo a importância do 
currículo e das políticas públicas para sociedade escolar. Destaca-se que o currículo 
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escolar deve ser construído a partir do contexto social da comunidade, buscando-se uma 
visão generalizada do que ensinamos e temos que ensinar para enfatizar o crescimento 
dos alunos em aspectos sociais e pessoais. Para Ivor Goodson (p. 2) “em resumo, 
precisamos mudar de um currículo prescritivo para um currículo como identidade 
narrativa; de uma aprendizagem cognitiva prescrita para uma aprendizagem narrativa de 
gerenciamento da vida [...]”. 

Trabalhar com o cognitivo somente com matérias regulares como português e 
matemática é obstante para a formação que a escola integral almeja, assim como coloca 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu artigo 26: 

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 
nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características 
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 

 Na LDB em seu artigo 26 inciso§ 2º infere que “o ensino da arte constituirá 
componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a 
promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. Assim, fica notório a importância de se 
trabalhar a cultura e arte no ensino-aprendizagem em conformidade com as demais 
disciplinas, objetivando um melhor desempenho cognitivo e social para os alunados. 

No entanto, desde a implantação da LDB 9394/96 no Brasil vem servindo de 
embasamento para a elaboração do currículo por parte dos gestores e docentes. 
Segundo a mesma em seu inciso§ 1° o currículo deve “abranger, obrigatoriamente, o 
estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural, 
da realidade social e política, especialmente do Brasil”. 

A palavra currículo vem do latim currere e significa um caminho a ser percorrido 
(Mckernam, 2009, p. 23), analisando esta definição percebe-se a importância de se 
conhecer a sociedade escolar e a vida de cada aluno. Sendo assim, O currículo na escola 
é o documento pelo qual a escola se direciona, é o seu norte é através dele que a escola 
é capaz de datar atividades e disciplinas que serão trabalhadas no decorrer do ano. 
Sendo assim, tem um cariz muito eficaz como ferramenta de ensino que necessita de 
atenção em sua elaboração.  

METODOLOGIA 
A análise deste trabalho deve-se a pesquisas bibliográficas para esclarecer o 

verdadeiro conceito de currículo e pesquisa in loco, de cunho qualitativo, onde foram 
elaborados questionários para averiguar as opiniões dos profissionais em uma escola 
municipal de tempo integral do município de Juína no estado de Mato Grosso – Brasil. 
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
Ao realizar o estudo empírico sobre esta temática, a priori foi perceptível que a 

relação escola/currículo, muitas vezes, perde seu verdadeiro conceito e responsabilidade, 
se dispersando no caminho o qual deveriam seguir juntos. Torna-se relevante constatar 
este fato para a posteriori demonstrar um possível caminho. Abaixo serão relatados 
alguns dos comentários sobre a coleta de dados a pesquisa de campo. 

Desta forma, ao analisar os questionários na escola pesquisada foi possível 
perceber que os professores entrevistados ainda não se dão conta da importância do 
currículo na perspectiva da educação contemporânea, ficando evidente a importância do 
currículo e das políticas públicas para sociedade escolar como também para os docentes. 
Nesse sentido assevera-se a necessidade da concepção de currículo pela sociedade e 
corpo institucional sejam teoricamente estudadas e revistas. 

O currículo é uma ferramenta eficaz ou não no ensino-aprendizagem depende 
apenas de quem o faz e principalmente de quem o executa, engloba as pesquisas, 
elaboração de projetos além de seus conteúdos curriculares regulares. 

Pensar em currículo é pensar em arte e cultura, sendo indispensáveis para uma 
boa formação dentro das escolas de tempo integral. É, sem sombra de dúvida, preciso 
inovar fazer adaptações quando necessária, remover barreiras arquitetônicas que possam 
aparecer dentro do processo de aprendizado. É a união entre professores e gestão 
juntamente com os discentes para que o currículo proposto possa trazer sucesso no 
processo de ensino-aprendizagem.  

As disciplinas regulares de um ensino comum como português e matemática não 
deve ser deixada de lado, ou passar a ser menos eficaz ou importante. Não se trata de 
banir disciplinas e sim de agregar ao currículo matérias que venham ao encontro com o 
interesse social dos alunos.  

A educação vem ao encontro com a realidade social do momento, prova disso é 
que essa escola em cinco anos, sendo dois de escola integral muda seu currículo a cada 
ano, de acordo com a necessidade prevista pelo governo federal. Sabe-se que a grade 
curricular desta escola ainda não é fixa, ela muda de acordo com o contexto social, 
político e econômico da sociedade. 

O conceito de currículo também deve ser revisto, pois percebe-se que este tem 
pouca importância na visão dos professores para a formação dos discentes.  Far-se-á 
necessário examinar este conceito, pois “o currículo está associado à ordem e sequência 
de uma disciplina, ou seja, o currículo é a construção social, ainda mais quando fala-se 
em escola integral que busca formar para a vida. 

Este conceito deve ir além das grades curriculares, ele deve estabelecer o que 
ensinar, quando ensinar e como ensinar. É necessário salientar que os profissionais da 
educação devem se mostrar interessados e aptos para a elaboração do currículo escolar 
como também do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola em que está lotado, assim 
como devem ser revistas ás políticas públicas voltadas à educação fundamental da escola 
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integral de forma que a mesma possa garantir o sucesso no ensino aprendizagem e, para 
se realizar esta faceta, o primeiro caminho e métodos a ser revisto é o currículo escolar, o 
qual pode contribuir para construir pessoas melhores para a vida em âmbito profissional, 
escolar e social. Nesse sentido, quando os professores forem os legítimos autores do 
documento que o orienta, ou seja, quando eles conhecem e se apropriam desse 
documento a materialização se faz de maneira mais contundente, resultando 
positivamente a comunidade escolar. 

Diante do que foi relatado o que se sabe é a necessidades de medidas urgentes 
para melhorar a qualidade de ensino, assim far-se-á necessário que estas soluções sejam 
elaboradas por todo o corpo docente e a comunidade escolar, visando o que realmente é 
importante para a realidade do educando, não somente em curto prazo, mas no decorrer 
da vida do aluno enquanto sujeito crítico e ativo de nossa sociedade. 
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(SOBRE) VIVENDO: CONTRIBUTOS DO ESTUDO DA EVOLUÇÃO 
BIOLÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DA RESPONSABILIDADE 

ECOLÓGICA NOS ALUNOS 
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Resumo  

A presente investigação orientou-se pela seguinte questão-problema: De que forma o estudo da 
Evolução Biológica contribui para o desenvolvimento da responsabilidade ecológica nos alunos? 
Embora seja crescente a atenção dada a este tema, ele está pouco explorado em contexto de 
idades precoces e existem poucas investigações que procurem estabelecer relações entre o 
estudo da evolução e o desenvolvimento de outras competências nos alunos. Para procurar 
responder à questão definimos dois objetivos: a) avaliar se o estudo da evolução biológica permite 
desenvolver a responsabilidade ecológica nos alunos, b) averiguar se esta temática das Ciências 
Naturais pode ser explorada e compreendida desde idades precoces.  
O estudo desenvolveu-se em ambiente de sala de aula, ao longo de cinco sessões de trabalho, 
durante as quais se desenvolveram atividades práticas relacionadas com a existência de 
biodiversidade e mecanismos evolutivos: seleção natural e deriva genética. Tomou-se como 
grande enfoque o desenvolvimento da consciência ecológica nos alunos e os contextos CTS 
foram assumidos como enquadramento da sequência didática implementada. Foram recolhidos 
dados através de inquérito por questionário antes e após a intervenção didática. Testes de 
permutações foram usados para testar a significância estatística das diferenças observadas. 
Embora o tratamento de dados ainda se encontre numa fase preliminar os resultados sugerem 
que as atividades desenvolvidas com os alunos contribuíram para o desenvolvimento de uma 
maior consciência ecológica. 
  
Palavras – Chave: Evolução Biológica; Responsabilidade Ecológica; Ensino e Aprendizagem. 

Abstract  
This research was guided by the following question: does the study of Biological Evolution 
contributes to the development of ecological responsibility in students? Although increasing 
attention has been given to this subject, few studies explore the ability of elementary school 
students to understand and apply evolution or the impacts of studying evolution and the 
development of other skills in these students. To try to answer our question we set two objectives: 
a) to evaluate if the study of biological evolution fosters the development of ecological 
responsibility in students, b) determine whether biological evolution can be explored and 
understood at elementary schools. 
The study was developed in the classroom environment, over five working sessions, during which 
he developed practical activities related to the existence of biodiversity and evolutionary 
mechanisms: natural selection and genetic drift. CTS contexts were adopted as the framework for 
implementing an instructional sequence with strong focus on the development of ecological 
awareness in students. Data were collected through tests performed before and after the teaching 
intervention. Permutation tests were used to test the statistical significance of observed 
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differences. The results suggest that the activities with the students contributed to the development 
of greater ecological awareness. 

Keywords: Biological Evolution, Responsibility Ecological, Teaching and Learning.  

INTRODUÇÃO  
Na perspetiva de (Taber, 2013), a evolução pode ser entendida como um 

organizador temático, bem como um elemento fundamental e fundamentante das 
aprendizagens dos alunos.  

Sendo este um tema intrínseco à história do ser humano e de todas as espécies de 
seres vivos, torna-se impossível dissociar o seu estudo de tudo o que nos rodeia. Toda a 
biologia é passível de ser olhada à luz da evolução e o seu estudo promove a interligação 
de conhecimentos, culminando numa melhor compreensão da realidade. (Alters & Nelson, 
2002; Campos & Sá-Pinto, 2012).  

Embora com potencialidades crescentemente reconhecidas, o estudo da evolução 
não está explícito no Currículo Nacional do Ensino Básico (Departamento de Educação 
Básica, 2004). Os resultados dos poucos estudos que exploram a evolução biológica com 
alunos do primeiro ciclo, sugerem que estes são capazes de compreender e aplicar 
princípios de biologia evolutiva para explicar e prever o mundo à sua volta (Campos, R. & 
Sá-Pinto, 2013). 

A presente investigação pretende contribuir para o conhecimento acerca das 
potencialidades da abordagem à evolução devidamente estruturada e adaptada aos 
alunos do primeiro ciclo. Nomeadamente, se permite que aquelas capacidades sejam 
desenvolvidas e se favorece a exploração de contextos CTS, tal como preconizam os 
documentos oficiais. Neste caso, partimos dos desequilíbrios causados pelo ser humano 
no meio ambiente, olhando-os sob o ponto de vista evolutivo e avaliando os impactos 
para as espécies que habitam esses ecossistemas.  

METODOLOGIA 
A investigação foi realizada numa turma do 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico, 

inserida num território TEIP (Território Educativo de Intervenção Prioritária). A mesma foi 
desenvolvida ao longo de 5 sessões, sendo a primeira e a última destinadas à recolha de 
dados através de inquérito por questionário (pré-teste e pós-teste) e as três sessões 
intermédias com a duração de 2h30min cada uma, destinadas ao desenvolvimento de 
atividades práticas. Estas atividades centraram-se na promoção de aprendizagens 
inerentes à biodiversidade presente nos ecossistemas, fomentando o reconhecimento da 
importância da diversidade de espécies e da diversidade intraespecífica para a 
sobrevivência das espécies a longo prazo. Foram também desenvolvidas atividades 
orientadas para a exploração de dois mecanismos evolutivos - seleção natural e deriva 
genética - e para o estudo do seu impacto em populações de seres vivos, estabelecendo-
se relações entre as ações humanas e as suas consequências para os ecossistemas.  
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A Figura 1 ilustra o questionário aplicado e poderá auxiliar na interpretação dos 
resultados. O objetivo das perguntas foi avaliar se os estudantes estabeleciam relação 
entre a fragmentação de um habitat e o seu possível impacto na diversidade de uma 
população, bem como identificar os prejuízos para o meio ambiente resultantes da 
utilização de cada forma de energia.  

Figura 1. Questionário aplicado

!  

Para uma análise mais especializada e congruente com os objetivos de 
investigação, foram criados critérios de análise para o tratamento dos questionários (cf. 
tabela 1). Cada critério foi cotado com a pontuação 0 e 1, sendo que 0 significa que o 
aluno não respondeu corretamente de acordo com o critério e 1 que a resposta o verifica . 
Esta cotação foi utlizada em 12 dos 13 critérios estabelecidos. No critério A, foram 
atribuídos 2 valores à opção A, 0 à opção B e 1 à opção C. Decidiu-se atribuir esta 
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cotação, uma vez que a opção A se afigurava a mais correta e a opção B a mais 
prejudicial de todas. No critério E a opção lenha e energia elétrica foram cotadas com 0 
valores e a opção energia solar com 1. Optou-se por esta cotação para a energia elétrica 
dado que, em Portugal, grande proporção desta energia é produzida em barragens 
hidroelétricas com enormes impactos negativos nos ecossistemas, uma parte dos quais 
foram explorados numa das atividades realizadas com os alunos.  

Para testar a significância estatística dos resultados realizaram-se testes de 
permutações (1000 permutações por teste) comparando a diferença da média de cotação 
das respostas obtidas para cada item no pré e pós teste, com a diferença esperada entre 
duas amostras aleatórias da população total de respostas. 

PRINCIPAIS RESULTADOS   
Na Tabela 1 apresentam-se as cotações obtidas pelos alunos em cada item 

analisado no pré e pós teste, bem como a diferença de cotações entre os mesmos, 
indicando-se as diferenças que se revelaram significativas de acordo com os testes de 
permutações usados. 

Tendo por base os dados tratados, podemos verificar que quase todos os itens 
melhoraram do pré para o pós teste, embora estas diferenças sejam apenas 
estatisticamente significativas para três dos treze critérios: critério B, F e M (p <0,05). 
Saliente-se no entanto, que o critério A está próximo de atingir o nível de significância, 
com valor de p=0.05794. 

BREVE DISCUSSÃO 
Os resultados obtidos sugerem que a realização de atividades que exploram 

contextos ecológicos do ponto de vista evolutivo, ajudam os alunos a desenvolver um 
espírito crítico e informado acerca dos problemas com que se deparam no seu dia-a-dia, 
ajudando a desenvolver a sua consciência ecológica.   

No entanto, apesar de os resultados serem satisfatórios, evidenciam alguns 
desafios  a que numa futura implementação será necessário responder. Na nossa análise 
não houve diferenças significativas do pré para o pós teste relativamente aos itens que 
implicavam a aplicação de princípios evolutivos por parte dos alunos. Estes resultados 
poderão dever-se a diversos fatores incluindo a necessidade de ajustar a atividade para 
tornar mais claros os princípios evolutivos, a necessidade de realizar entrevistas aos 
alunos que permitam explorar de forma mais detalhada as justificações das respostas 
avançadas por estes, ou a dificuldade dos mesmos compreenderem os princípios 
evolutivos. Para testar as diferentes explicações alternativas, aprofundaremos este estudo 
alterando a atividade e o questionário e aplicando a uma amostra maior de alunos. 
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Tabela 1. Soma das cotações obtidas pelos alunos para cada item analisado no pré e pós teste 
e diferença entre os resultados destes

Critério analisado Pré-teste Pós-teste Diferença de 
cotação

A- Opção escolhida; 5 9 4

B- Justifica com tamanho populacional; 4 11 7*

C- Reconhece impacto da fragmentação na 
diversidade intraespecífica; 0 2 2

D- Reconhece importância da diversidade 
intraespecífica; 8 12 4

E – Opção escolhida; 8 12 4

F - Reconhece impactos negativos da 
lenha; 2 10 8*

G- Reconhece impactos do uso de lenha na 
diversidade intraespecífica; 1 0 -1

H- Reconhece impactos do uso de lenha na 
diversidade interespecífica; 0 0 0

I - Reconhece que a utilização da energia 
elétrica conduz à construção de barragens; 1 5 4

J- Reconhece que a construção de 
barragens causa fragmentação do habitat; 0 3 3

K- Reconhece que a fragmentação do 
habitat reduz a diversidade das populações; 0 0 0

L - Reconhece a importância da diversidade 
intraespecífica; 0 0 0

M - Reconhece que a energia solar é a que 
menos afeta a diversidade. 6 12 6*

Legenda:
Itens que implicam a compreensão de 
conceitos evolutivos.  

* Diferença significativa de acordo com o teste 
de permutações realizado, para nível de 
significância de p <0,05.
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Resumo 
Esse trabalho refere-se à investigação realizada em meio às experiências vivenciadas no projeto 
pedagógico ‘Rotações: Modelos Cosmológicos’, desenvolvido em parceria entre uma universidade 
do Rio de Janeiro e uma escola pública, de formação de professores para o ensino fundamental. 
O objetivo principal do projeto foi acompanhar a construção, junto aos estudantes, de uma prática 
pedagógica com uma proposta diferenciada da hegemônica atual. Nesta pesquisa evidenciaremos 
os referenciais teóricos e a metodologia utilizada para obtenção dos dados apresentados.  Foram 
analisadas as produções artísticas dos estudantes que serviram de orientadores para a definição 
das etapas seguintes do trabalho. A partir dessa análise, buscou-se construir relações a respeito 
dos impactos do projeto. Os resultados apontam para influências positivas na conscientização dos 
envolvidos a respeito das questõs sociais e culturais discutidas na pesquisa. Além disso, os 
estudantes dialogaram com o conteúdo previsto e pareceram demonstrar maior comprometimento 
com ao trabalho ao perceberem seus papés ativos na tomada de decisão para cada etapa 
posterior. Assim, acredita-se que a parceria entre a universidade e a escola e a aproximação com 
a Arte permitiram um canal de diálogo que fez com que os estudantes se identificassem com o 
projeto. 

Palavras–Chave: ensino de ciências; parceria universidade – escola; Ciência e Arte. 

Abstract 
This Paper refers itself to the investigation conducted among the experiences lived on the 
pedagogical process ‘Rotações: Modelos Cosmológicos’, developed together by a university of the 
State of Rio de Janeiro and a teacher’s formation public elementary school. The main point of this 
project was to keep track of the construction, along with the students, of a pedagogical practice 
with a proposition different from the current hegemonic one. On this research, we will point out the 
theoretical frameworks and the methodology used to obtain the presented data. Students' artistic 
productions were analyzed and functioned as a guide to define the following stages of the work. 
Through said analysis, we sought to build relations about the project impacts. The results point to 
positive influences on the awareness of the involved ones to social and cultural issues debated in 
the research. Furthermore, students articulated with the provided subject and they seemed to show 
more commitment to the work when they realized their active role in decision-making for each 
stage. Therefore, we believe that the partnership between the University and the school along with 
Art enabled a dialogue that helped students to identify themselves with the project. 

Keywords: science teaching; university-school relation; Science and Art 
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INTRODUÇÃO 
Este trabalho remete aos resultados da aplicação do projeto de pesquisa 

"Rotações: modelos cosmológicos" de uma universidade em parceria com uma escola 
pública de formação de professores (antigo ensino normalista). As atividades propostas 
buscaram construir, junto aos futuros professores, uma prática pedagógica 
contextualizada, crítica e dialógica. 

Assim, desenvolveu-se junto aos alunos debates sobre questões sociais, científicas 
e tecnológicas a partir do conteúdo sistemas cosmológicos, previsto pela grade curricular 
do primeiro ano do Ensino Médio. Em meio a isso, buscou-se a aproximação com a Arte 
através da utilização de diferentes linguagens e de produções artísticas (histórias em 
quadrinhos) dos alunos. 

Entre as fases do projeto, houve aulas expositivas sobre os sistemas 
cosmológicos, debates em grupos, apresentação de um filme e aplicação de 
questionários. Contudo, neste texto, serão tratadas apenas as produções artísticas dos 
estudantes pois, durante as atividades, elas evidenciaram os impactos do projeto e 
apontaram direções para as etapas seguintes do trabalho. 

METODOLOGIA 

Pesquisa qualitativa 

Optou-se por uma pesquisa qualitativa por se acreditar, de acordo com Bogdan e 
Biklen (1994), que a experiência humana é mediada pela interpretação, de forma que o 
significado é algo atribuído às situações e acontecimentos e não algo próprio deles. 
Assim, neste trabalho, buscou-se chegar a conclusões coesas e embasadas de forma que 
elas não sejam as generalizações, mas que devam ser consideradas em qualquer estudo 
geral no futuro. 

Além disso, entendeu-se que os dados carregam o peso de qualquer interpretação, 
assim, os pesquisadores tiveram constantemente de confrontar as suas opiniões próprias 
com as dos colegas. Dessa forma, foram possíveis conclusões mais confiáveis e menos 
distorcidas por ideias pessoais, embora elas estejam sempre presentes. 

Análise de conteúdo 

De acordo com Moraes (1999), a análise de conteúdo, pode conduzir a descrições 
sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, auxiliando a interpretar as mensagens e a 
atingir uma compreensão de seus significados em um nível que vai além de uma leitura 
comum. Segundo Bardin (2011), a análise de conteúdo busca conhecer aquilo que está 
por trás das palavras (...) é a busca de outras realidades através das mensagens. 

Através das análises, buscou-se compreender as produções além dos seus 
significados imediatos. Contudo, é importante lembrar que não é possível uma leitura 
neutra dos dados. Por isso, nessa etapa do trabalho, novamente, foi essencial confrontar 
as percepções dos professores envolvidos e considerar os discursos dos estudantes. 
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Etapas do projeto 

Para a pesquisa, acompanhou-se uma turma do primeiro ano do Ensino Médio 
composta por aproximadamente trinta e quatro alunos, na sua maioria meninas. Antes do 
início do trabalho, a classe já havia assistido aulas sobre os modelos cosmológicos 
discutidos ao longo dos encontros seguintes. 

Na primeira fase do projeto, foi exibido o filme Alexandria (dirigido por Alejandro 
Amenábar, em 2009), que narra, com uma licença romântica, a história da filósofa Hipatia. 
O longa foi escolhido por ser uma linguagem pouco presente na prática pedagógica 
hegemônica e por tratar questões sociais e científicas que, na percepção dos professores, 
interessariam aos estudantes, como a intolerância religiosa, preconceito de gênero, 
relações de poder da época, fazer científico, entre outros. 

Na etapa seguinte, os alunos foram divididos em grupos e tiveram de produzir 
histórias em quadrinhos com a temática da discussão entre o sistema heliostático e o 
geostático. No ato de produzir, os estudantes conhecem outras formas de expressão 
humana e deixam de ser apenas receptores de conhecimentos, passando a ser 
reelaboradores e modificadores de sentidos desses conhecimentos. 

No encontro seguinte, houve um debate sobre os aspectos apontados pelos 
estudantes nos quadrinhos produzidos. A turma foi dividida em dois grupos (um para o 
sistema heliostático e outro para o geostático) e representantes destes grupos foram 
selecionados para defender os seus pontos de vista e atacar os argumentos do grupo 
oposto. 

Na próxima fase do projeto, os alunos foram levados para o campus da 
universidade para participar de um evento aberto ao público, no qual estudantes de 
graduação da instituição expõem seus trabalhos de pesquisa. Nessa visita, os alunos 
puderam ver seus quadrinhos expostos, além de terem tido a oportunidade de assistir às 
outras apresentações de pesquisa de diversos cursos. 

PRINCIPAIS RESULTADOS 
A pré-análise das oito produções dos estudantes aponta aspectos gerais como 

figuras de autoridade, conteúdos abordados em sala, aspectos românticos do filme, 
preconceitos de gênero, relação do homem com a religião, entre outros temas vinculados 
ao projeto desenvolvido. Entretanto, por conta das limitações do texto, são expostas a 
seguir as análises de apenas dois dos quadrinhos: A vida e o conhecimento (figura 1) e O 
Laboratório (figura 2). 
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Figura 1. A vida e o conhecimento 

#  
Figura 2. O Laboratório 

#  

A vida e o conhecimento 

A discussão principal do casal de protagonistas não é sobre os modelos 
cosmológicos, mas sim sobre as questões sociais presentes no filme. A menina fala sobre 
a filósofa Hipátia, demonstrando uma admiração pelas suas contribuições para a ciência 
da época. Percebe-se uma identificação das autoras (não há meninos entre os autores) 
com a personagem e a relevância da discussão de gênero na ciência. 
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Outra fala da menina, “Graças a esse conhecimento ela morreu”, aponta para uma 
compreensão pelas estudantes das relações de poder da época. Elas percebem que a 
filósofa é morta por conta do poder crescente dos representantes do cristianismo que não 
aceitavam sua visão de mundo. Esse entendimento é importante, pois essa questão de 
poderes é frequente na história da ciência. 

Finalmente, o casal reflete sobre o conflito interno do amante de Hipátia, que a 
mata por amor, mas não dá a vida por ela. É possível interpretar que as alunas tenham 
compreendido que por trás dessa decisão está um embate entre as vontades do homem e 
suas concepções religiosas. 

O Laboratório 

A personagem principal é uma mulher que lida com o problema do preconceito de 
gênero, uma semelhança nítida com a personagem Hipátia do filme Alexandria. Percebe-
se, assim, a importância que o grupo deu à questão social presente na narrativa. 

A personagem que é uma cientista da National Aeronautics and Space 
Administration (NASA), evidenciando como as alunas utilizam o nome da agência para 
reforçar a autoridade da personagem. As estudantes não desenvolvem a parte da 
narrativa em que acontece a “comprovação” do modelo heliostático para o rapaz, 
indicando que a questão do preconceito chamou mais a atenção do grupo. Essa indicação 
é reforçada pela conclusão do quadrinho. 

Além disso, parece que a cientista cria a teoria do heliocentrismo, demonstrando 
que as alunas não consideraram a evolução do pensamento científico a respeito dos 
modelos cosmológicos. Obviamente, a liberdade artística permite que elas façam isso, 
mas é importante que esse quesito seja apontado. 

BREVE DISCUSSÃO 
A análise dos produtos dos estudantes demonstra o impacto que as questões 

humanas tiveram na turma. Acredita-se que o sistema educacional reproduz estruturas de 
poder da sociedade, assim é importante tratar tais debates na escola, local de diversidade 
e ideal para a discussão, visando à formação de cidadãos. 

Além disso, credita-se grande parte do envolvimento dos estudantes com o projeto, 
ao fato de suas produções serem consideradas no processo de construção das etapas do 
trabalho. Os alunos participavam e expunham suas opiniões nos debates ao perceberem 
que o tema tinha surgido das suas expressões artísticas. Assim, acredita-se que os 
estudantes tenham se sentido integrantes ativos do processo pedagógico, o que espera-
se que contribua para uma análise crítica nas suas futuras práticas como docentes. 
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Resumo 

Este artigo apresenta as experiências do Projeto de Extensão: “Ações Interdisciplinares em 
Educação Ambiental para Crianças da Comunidade Vila da Barca, Belém-Pará”. O objetivo foi 
possibilitar o reconhecimento do patrimônio cultural e natural e o desenvolvimento de ações de 
valorização cultural em Belém. Com o tema “Espaços de preservação do Patrimônio amazônico”, 
foram realizadas quatro visitas a lugares históricos que buscaram o encontro à cultura amazônica. 
Com multimodos e multirepresentações as metodologias aplicadas buscaram o envolvimento 
prático e reflexivo dos sujeitos. Para o processo de aprendizagem, participaram 30 crianças 
moradoras de um bairro na periferia da cidade de Belém-PA.  Foram trabalhados os seguintes 
aspectos: observação dos lugares, registros fotográficos, exploração dos espaços e apropriação 
de conhecimento. As reflexões do grupo mostraram experiências culturais no contexto amazônico 
e possibilitou discussões acerca da identidade dos lugares visitados. Foi possível refletir à 
necessidade de pertencimento dos estudantes.  

Palavras- Chave: Educação Patrimonial, Significações, Cultura. 

Abstract 

This article presents the Extension Project "Interdisciplinary Actions on Environmental Education 
for Children of Vila da Barca Community, Belém-Pará”, experiences. Aiming in that way, was to 
recognize of the cultural and natural patrimony and as support the development cultural actions 
value in in Belém. With theme "Places of Preservation Patrimony Amazonic", it was made four 
visits to historical places to promove the meeting with amazon culture. Using multi-mode and multi 
representations the methodologies applied, it was possible to reflect about the subjects. To the 
learning process, participated 30 children that living in a neighborhood on the outskirts of the city of 
Belém-PA. The following aspects were worked: observation, photographic records, exploration of 
the places and appropriation of knowledge. The group reflection showed cultural experiences in 
amazon context and possibility discussion about identity of the patrimony visited. It was important 
to evidencing the necessity the sense of belonging of students, children the meeting themselves in 
society. 

Keywords: Patrimonial  Education, Meanings, Culture. 

INTRODUÇÃO 

É importante reconhecer que todos os povos produzem cultura, de formas 
diferentes e em contextos distintos, interagindo uns com os outros (Horta, Grunberg & 
Monteiro, 2000). O Brasil, nesse contexto, teve sua formação histórico-cultural a partir do 
entrecruzamento das matrizes européias, ameríndias e africanas, compondo a riqueza da 
diversidade étnico-cultural brasileira (Nogueira, 2008).  
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O reconhecimento de um patrimônio perpassa por ações educacionais que 
busquem o entendimento dos ambientes em suas múltiplas significações. O Patrimônio 
constitui-se como um instrumento de sensibilização num processo que vise incentivar e 
possibilitar a apropriação da identidade social sobre o espaço, promovendo a construção 
coletiva de cultura e cidadania. 

Nessa premissa, esta pesquisa apropriou-se do conceito de patrimônio, e aplicou 
ações teórico-práticas diversificadas com crianças moradores da comunidade da Vila da 
Barca, Belém-PA, que são os partícipes do projeto de extensão universitária “Ações 
interdisciplinares em Educação Ambiental para crianças da Comunidade da Vila da Barca, 
Belém-Pará”.  

O presente estudo teve por objetivo sensibilizar o público alvo com atividades 
voltadas para o conhecimento dos patrimônios culturais e ambientais na cidade de Belém, 
Pará. Para isso, foram desenvolvidas ações que proporcionaram às crianças maior 
contato com os espaços destinados à cultura e lazer, despertando-as para o sentimento 
de pertença, o fortalecimento da memória, da identidade, da relação afetiva e do prazer 
de conhecer os patrimônios regionais. 

O PROCESSO METODOLÓGICO 

A Vila da Barca, o Público-alvo e o Projeto de Extensão 

A comunidade Vila da Barca está localizada em Belém-Pará, na zona da periferia 
da cidade. Neste ambiente, mais de 1000 famílias convivem com inúmeras dificuldades 
socioeconômicas e de cunho ambiental. Nas visitas realizadas no âmbito do projeto de 
extensão e, mediante os relatos feitos pelos próprios participes do projeto, foi possível 
perceber problemas relacionados à violência, drogas, gravidez precoce, baixa 
escolaridade, lixo acumulado, dentre outros. 

As atividades em Educação Patrimonial (E.P) fazem parte de um ciclo de ações 
realizadas neste projeto, o qual foi iniciado em 2009, na Universidade do Estado do Pará 
(UEPA), e conta com a participação de 30 crianças, na faixa etária entre seis a 12 anos.  

O desenvolvimento das ações em Educação Patrimonial no Projeto de Extensão 

Foram realizadas ações pautadas na ampliação da percepção, pertencimento e 
valorização do ambiente e cultura regional amazônico. A seleção dos temas foi feita para 
qualquer evidência patrimonial, incluindo lugares, músicas, objetos, paisagens naturais e 
centros históricos. As ações foram voltadas para o reconhecimento, apropriação e 
preservação do Patrimônio Cultural e Natural.  

O grupo de educadores que participaram destes encontros envolveu alunos dos 
cursos de Licenciatura Plena em Ciências Naturais com habilitação em Biologia (6) e 
pedagogia (1), sob supervisão da coordenadora do projeto, no âmbito da Universidade do 
Estado do Pará.  
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O entendimento conceitual do que é Educação Patrimonial foi apresentado em 
multimodos e representações (Laburú, Barros & Silva, 2011). Entende-se a 
multimodalidade como instrumento pedagógico ao oportunizar o aprendizado por diversas 
abordagens, com auxílio de diferentes materiais e métodos, elencando as formas 
peculiares de aprendizado entre os alunos.  

O Processo Avaliativo 

Os resultados das ações foram avaliados através de observações participativas e 
registros feitos pelos alunos por meio de desenhos, falas espontâneas, perguntas 
direcionadas, fotografias, maquetes e murais interativos que expressaram a descoberta e 
envolvimento com os objetos patrimoniais materiais e imateriais. As observações e 
registros também foram documentados em atas.  

Ao final dessa proposta de trabalho, buscou-se também avaliar a memória 
construída por cada partícipe durante o período de atividades. Reforçou-se a palavra 
“lembrança” como a sobrevivência do passado. Lembrar os nomes das praças visitadas, 
das músicas, danças e demais conteúdos, foi considerado um exercício de afloramento 
do que havia sido internalizado.  

As Temáticas Trabalhadas 

O tema gerador foi “Espaços de preservação do Patrimônio amazônico”, que buscou 
o encontro à cultura numa experiência real. Para isso, foram realizadas visitas aos locais 
considerados patrimônios da cidade de Belém, como museus, centros históricos e áreas 
de preservação da paisagem natural. Os lugares selecionados foram: Bosque Rodrigues 
Alves – Jardim Botânico, Parque Naturalístico Mangal das Garças, Centro Cultural e 
Turístico (CENTUR) e o Theatro da Paz.   

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As atividades planejadas resultaram em envolvimento e compreensão dos ícones 
culturais de Belém como Theatro da Paz, Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves, 
Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves e Mangal da Garças foram os espaços 
visitados.  

Os resultados das ações mostraram que 80% das crianças nunca tinham visitado 
os locais selecionados. Os recursos multimodais utilizados geraram melhor entendimento 
e sensibilização, os quais foram perceptíveis em registros variados: falas, desenhos 
preparados em telas, origamis e cartazes. 

Na visita ao Theatro da Paz (Figura 1) as crianças tiveram acesso à história e 
importância do Theatro da Paz. Surgiram perguntas quanto à idade de uma peça 
histórica, o peso do lustre da entrada principal do Theatro e o significado das pinturas no 
teto.  
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Figura 1. Visita ao Teatro da Paz 

!  

No Jardim Botânico (Figura 2) todos desejavam saber quantas espécies 
encontravam-se ameaçadas. A visita a esse espaço culminou com um ciclo de atividades 
que destacou a importância das árvores para os seres vivos e o meio ambiente. Após 
obterem a noção de que as árvores amenizam o clima, conservam a biodiversidade, 
contribuem para o Ciclo da água, fornecem matéria-prima etc., os alunos puderam ver de 
perto algumas espécies da flora amazônica. 

Figura 2. Visita ao Jardim Botânico

!  

No Parque Naturalístico Mangal das Garças (Figura 3) os alunos visualizaram 
de perto algumas espécies de aves e borboletas da fauna amazônica. O objetivo foi 
vivenciar a natureza, que não se encontra distante do meio social da comunidade. 

Figura 3. Visita ao Mangal das Garças

!  
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Esta ação convergiu com a proposta da Equipe da Casa do Patrimônio de João 
Pessoa, que sugeriu uma revisitação do lugar onde vivem, para ampliar e renovar olhar 
sobre o mesmo, na perspectiva de compreender que é necessário preservar e ter orgulho 
dele (Pelegrine & Vlach, 2011). 

No Centur (Figura 4), espaço para inter-relações culturais exercendo também suas 
funções educativas, as crianças entraram em contato com os ambientes oferecidos, tais 
como a gibiteca, a cinemateca, a brinquedoteca e a biblioteca de leituras infantis. 

Figura 4. Visitação e atividades desenvolvidas no Centur

!  

CONCLUSÃO 

As ações realizadas em etapas sucessivas de percepção e interpretação por parte 
de toda equipe do projeto, evidenciaram a carência de envolvimento com bens 
patrimoniais da Amazônia. A vida isolada na Vila da Barca gera alienação e 
desconhecimento sobre o patrimônio cultural e natural do lugar ao qual pertencem. Estes 
momentos oportunizaram aprendizado e lazer, e maior compreensão da identidade 
peculiar do lugar onde se vive, significando para as crianças o encontro de si mesmas na 
sociedade. 
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Resumo 
As questões que permeiam a sociedade contemporânea como as relacionadas a problematica 
socioambiental tornam-se cada vez mais relevantes na educação básica. Isso se reflete em 
diversos documentos oficiais que balizam o ensino no Brasil, como por exemplo, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Diante dessa preocupação, esse trabalho busca 
investigar, a partir de uma proposta de aulas complexificada pautada na Física e nas questões 
socioambientais, os níveis de formulação presente nos argumentos dos alunos. 
Metodologicamente, a pesquisa volta-se a análise, por meio da Análise Textual Discursiva, das 
produções dos alunos que participaram de aulas sobre o tema Aquecimento Globais. Dos 
resultados, notam-se a necessidade de estabelecer elementos que possam efetivamente 
contribuir para um posicionamento consciente diante das transformações socioambientais, 
contribuindo para a promoção de uma formação ambiental crítica, complexa e reflexiva. Tais 
elementos caracterizarão ações mais adequadas diante dos níveis de formulação dos alunos para 
a temática em questão. 

Palavras–Chave: ensino de Física, ensino de ciências, complexidade, níveis de formulação, 
questões sociambientais. 

Abstract 
The issues that permeate contemporary society such as those related to environmental problems 
are becoming increasingly relevant in basic education. This is reflected in several official 
documents that guide teaching in Brazil, such as the National Curriculum Guidelines for Secondary 
Education. Given this concern, this work investigates, from a complexe lecture-proposal in physics 
and in environmental issues, the levels of deepness found in the arguments of the students. 
Methodologically, the research turns itself to analysis, through Textual Analysis Discourse, of the 
students productions attended classes on the topic Global Warming. From the results, note the 
need to establish elements that can effectively contribute to a conscious positioning on the social 
and environmental changes, contributing to the promotion of critical, complex and reflective 
environmental education. Such elements will allow more appropriate actions before students 
through the formulation levels to the subject in question. 

Keywords: Physics teaching, science teaching, complexity, formulation levels, socio-ambiental 
issues 

INTRODUÇÃO 
As questões socioambientais vêm ganhando espaço nas discussões da área de 

ensino e documentos oficiais. No que se referem aos documentos oficiais brasileiros, nas 
orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2002) há preocupação em 
considerar a potencialidade dos temas socioambientais ao integrar os conceitos 
específicos de outras áreas do conhecimento como a Física, Biologia, Ciências Sociais 
etc. Quanto às ações docentes voltadas ao trabalho socioambiental, em muitos casos, 
elas vêm sendo incorporadas nas práticas escolares por meio de discussões 
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reducionistas, a exemplo das atividades de reciclagem. De modo geral, nota-se que o 
tratamento dessa temática apresenta um caráter tímido e, muitas vezes, desvinculado dos 
conceitos curriculares, o que pode gerar a uma discussão pouco crítica e simplificadora 
(MORIN, 2007). 

Deste modo, para promover ações efetivas na escola será importante identificar 
elementos das outras esferas que influenciam o conhecimento escolar. Do nosso ponto de 
vista, é fundamental identificar o que García (1998) chama de níveis de formulação. Para 
o autor, esses níveis correspondem a hipóteses de progressão do conhecimento que se 
desenvolve em três etapas: 1ª hipótese está atrelada às ideias prévias dos indivíduos; 2ª 
refere-se à concepção do indivíduo com outros elementos; e 3ª hipótese aparece novas 
interações e reorganização nos sistema de ideias, tornando-se mais complexo (GARCÍA, 
1998, p. 149). Em convergência com essas ideias, nosso pressuposto é de que, para 
promover uma formação mais crítica é fundamental trabalhar os conteúdos de Ciências, e 
de Física Contemporânea, articulando-os com questões acerca do meio ambiente, de 
forma a contemplar uma formação pautada na Educação Ambiental Crítica, Complexa e 
Reflexiva (EACCR) (WATANABE-CARAMELLO; KAWAMURA, 2014). 

Diante deste quadro, esse trabalho propõe investigar aspectos que caracterizam os 
níveis de formulação dos alunos ao participarem de uma proposta de ensino 
complexificada  sobre Aquecimento Global. A intenção com isso é identificar os níveis de 2

formulação dos indivíduos a fim de propor ações mais efetivas em sala de aula que 
possam fomentar uma EACCR. 

METODOLOGIA 
 O estudo baseia-se na analise de dados obtidos a partir da escrita dos alunos em as 
atividades desenvolvidas na sala de aula. Para a realização dessa pesquisa, o projeto foi 
dividido em três momentos sendo: (i) construção de uma proposta de aulas complexida, 
que toma como referência os três momentos pedagógicos (DELIZOICOV, 2008); (ii) 
aplicação da proposta de ensino - escola pública de São Paulo; (iii) análise dos dados - 
Análise Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2007). 
 Para identificar os níveis de formulação foram trabalhadas as questões - A Terra está 
esquentando? Como saber?. Os alunos, ao longo das aulas, podiam modificar ou 
complementar suas respostas considerando o conhecimento desenvolvido em cada aula 
de Física. Salienta-se que para esse trabalho optou-se por analisar três produções de 
alunos; no entanto, a pesquisa contou com cerca de 50 participantes. 

 A proposta de ensino complexificada foi produzida em parceria com o grupo de pesquisa Grupo de Ensino de Ciências e suas 2

Complexidades (GrECC). Ela incorpora tanto os conteúdos de Física Contemporânea (Física do não equilíbrio e aspectos da 
Complexidade) (MORIN, 2007; GARCÍA, 1998, PRIGOGINE e STENGERS, 1992) quanto às relações complexas que a temática 
estabelece com outras áreas do conhecimento (aspectos sociais, políticos, econômicos etc.), identificadas pelos pressupostos da 
EACCR.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  
A partir da ATD foram identificadas, nas produções dos alunos (A1,A2,An...), três 
categorias, apresentadas a seguir, que auxiliam na identificação dos níveis de formulação, 
tomadas a partir do grau de complexidade das respostas. Nota-se que, devido à 
possibilidade de mudança dos alunos dentro dos níveis de formulação ao participarem 
das aulas, um mesmo aluno pode estar, num primeiro momento, em um nível mais baixo 
de complexidade e alcançar patamares mais elevados durante ou ao final do curso. 

(C1) argumentos cotidianos 
Nessa categoria encontram-se as respostas que tratam dos problemas locais 

vivenciado no cotidiano e/ou ações discutidas pela mídia ou comunidade. 

“(...) derretimento das geleiras, ondas de queimadas pelo mundo, algumas 
doenças, e até inicio de extinção de espécies, isso de acordo com noticia, 
jornais, pesquisa, analises de gráficos, sites e etc.” A1  

“ como podemos ver e sentir estamos sofrendo (...), em pleno inverso lhe 
dar com altas temperaturas mexendo muito com o clima”. A2 

Essas respostas estão pautadas na discussão do cotidiano e dos problemas locais, 
identificados através da expressão “de acordo com notícias” e “estamos sofrendo”. Esse 
seria o menor grau de complexidade, visto a pouca articulação que o aluno faz com outras 
esferas do conhecimento. 

(C2) argumentos científicos 
Nessa categoria, discutem-se e articulam-se preferencialmente elementos do 

conhecimento científico para explicar fenômenos observados. A resposta dada pelo A2 e 
A3, após 10 aulas, mostra seu discurso pautado no contexto científico. 

“Com o equilíbrio dinâmico e com o tempo que demora a absorção e sua 
liberação isso acaba aquecendo a Terra” A2 

“As medidas não são tão precisas (...) são controladas por seres humanos, 
que podem falhar nos horários e deixar de anotar as medidas” A3   

A resposta baseia no discurso cientifico, englobando conceitos de equilíbrio 
dinâmico, fluxo de energia, temperatura e incertezas nos dados. Essa perspectiva 
apresenta-se como grau intermediário da complexidade. 

(C3) argumentos baseados em relações 
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Nessa categoria, de maior grau de complexidade, salientam-se as possíveis 
mudanças de postura, visando incorporar no cotidiano as ações de conservação da 
natureza, baseando em argumentos das outras áreas do conhecimento. Assim, o A1 
consegue identificar, após 10 aulas, mais elementos que podem responder a questão 
inicial. 

“A Terra está esquentando, porém a causa ainda é não é precisa, como 
base nos debates a minha conclusão final é de que, tanta a humanidade 
com o CO2, tanto a própria natureza tem sua parte no efeito estufa” A1 

“Sabemos que há um aumento das temperaturas médias do planeta Terra e 
sentimos isso através das mudanças e alterações no clima de determinadas 
regiões” A3 

No argumento do A1, nota-se a preocupação com a ação do homem na natureza e a 
contribuição de CO2 para a atmosfera. Há também uma preocupação em explicitar que a 
causa do aquecimento não é consensual no meio acadêmico, mostrando as incertezas 
quando se trata de uma ciência de fronteira, como é o caso da que trata das Mudanças 
Climáticas argumentado pelo A3. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ainda que preliminarmente, esse trabalho apontou alguns níveis de formulação a 

partir da perspectiva da complexidade. Notou-se que os alunos podem sair de uma 
abordagem caracterizada pelos baixos níveis de complexidade, com discursos baseados 
em seus cotidianos, e alcançar níveis de formulação mais complexos, nos quais 
incorporam aspectos da interação e reorganização. Essa reflexão nos mostra a 
necessidade de se conhecer melhor os níveis de progressão dos alunos para promover 
um conhecimento escolar mais adequado, mobilizador de educação mais critica, aos 
moldes da EACCR. Essa identificação, do nosso ponto de vista, contribui para explicitar 
aspectos que podem promover ações mais efetivas nas intervenções em sala de aula.  
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PERCEPÇÕES DE PROFESSORES SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DE 
ABORDAGENS INVESTIGATIVAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 
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Resumo  
A superação de práticas pedagógicas que levem a uma aprendizagem mecânica e desconexa da 
realidade social dos estudantes sempre representou um desafio para aqueles que se dedicam à 
proposição de novas estratégias de ensino. Em que pese a ênfase presente nos currículos 
escolares pelas abordagens investigativas, referenciada na produção acadêmica que argumenta 
em favor de uma postura mais investigativa no ensino das ciências, ainda observam-se diferentes 
percepções entre os professores acerca das contribuições da abordagem investigativa na escola. 
A fim de dar visibilidade a esta diversidade de significados e sentidos atribuídos pelos professores 
às atividades investigativas, adotamos como metodologia a análise documental de três 
dissertações produzidas por professores que cursaram o Mestrado Profissional em Ensino de 
Física na Universidade Federal do Espírito Santo, nos últimos três anos. Como principais 
resultados da análise, destacam-se três diferentes finalidades atribuídas pelos professores à 
atividade investigativa, ao mesmo tempo em que se constata nessas percepções a influência da 
experiência de investigação vivida durante o curso.  Na breve discussão proposta ressalta-se o 
caráter polissêmico do conceito de ensino por investigação no Brasil e suas possíveis 
aproximações com os princípios básicos do IBSE (Inquiry-Based Science Education). Os 
resultados das análises levaram-nos a constatar possibilidades de aproximação entre os 
princípios do ensino por investigação e a abordagem exploratória e investigativa IBSE. Para além 
das diversas interpretações possíveis acerca do que venha a ser o ensino por investigação, os 
princípios básicos da abordagem ISBE parecem fazer convergir muitas das percepções 
explicitadas pelos professores. 

Palavras–Chave: Ensino de ciências, Atividades investigativas, ISBE 

Abstract 
The overcoming of pedagogical practices that lead to a mechanical learning and disjointed of the 
social reality of the students always represented a challenge for those who dedicate themselves to 
the proposition of new teaching strategies. In spite of the present emphasis in school curricula by 
the investigative approaches, referenced in academic work that argues in favor of a research in 
science teaching, yet there are different perceptions among teachers about the contributions of 
investigative approach in school.  In order to give visibility to this diversity of meanings and senses 
assigned by teachers to investigative activities, adopt as documentary analysis methodology of 
three dissertations produced by teachers who attended the professional master's in teaching 
physics at the Universidade Federal do Espírito Santo, in the last three years. The main results of 
the analysis, there are three different purposes assigned by teachers to the investigative activity, 
while it turns out these perceptions influence the research experience lived during the course.  On 
brief discussion emphasized the proposal given its multifaceted character of the concept of 
education for research in Brazil and its possible approximations with the basic principles of IBSE 
(Inquiry-Based Science Education). The results of the analyses led us to see possibilities for 
rapprochement between the principles of education by probing and exploratory approach and 
investigative IBSE.  In addition to the various possible interpretations about what will be teaching 
by research, the basic principles of ISBE approach seem to converge many of the perceptions 
made explicit by the teachers. 

Keywords: Science education, Investigative activities, ISBE 
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INTRODUÇÃO  
A superação de práticas pedagógicas que levem a uma aprendizagem mecânica e 

desconexa da realidade social dos estudantes sempre representou um desafio para 
docentes e investigadores que se dedicam à proposição de novas estratégias de ensino.  
Contudo, apesar da farta produção acadêmica que difunde argumentos em favor de um 
ensino orientado por uma perspectiva mais investigativa, ainda não há consenso em torno 
dessa ideia entre os professores, fazendo com que a capacidade de conduzir práticas 
investigativas em sala de aula desponte como uma exigência tácita dentro do repertório 
de saberes requerido para o exercício profissional do professor de ciências.   

A fim de dar visibilidade à diversidade de significados e sentidos atribuídos às 
atividades investigativas em sala de aula, adotamos como metodologia neste trabalho a 
análise documental de dissertações produzidas por professores que cursaram o Mestrado 
Profissional em Ensino de Física na Universidade Federal do Espírito Santo, nos últimos 
três anos, para que pudéssemos extrair delas as suas percepções acerca dos contributos 
das atividades práticas e investigativas para o ensino de conceitos científicos em turmas 
do Ensino Médio no Brasil, tanto como estratégia pedagógica, quanto como elemento 
dinamizador de uma postura crítico-reflexiva na prática profissional.  

Num levantamento preliminar observamos que a grande maioria das produções do 
programa de pós-graduação enfatizava aspetos didáticos ou metodológicos, 
nomeadamente a avaliação de recursos pedagógicos ou de métodos de ensino que 
pudessem favorecer a aprendizagem de determinados conceitos físicos. No âmbito deste 
estudo, interessava-nos selecionar trabalhos cujo foco de análise estivesse voltado para a 
própria prática docente. Foram encontrados apenas três trabalhos construídos nesta 
perspetiva mais reflexiva, a partir da qual os autores explicitavam suas percepções sobre 
a contribuição da abordagem investigativa no ensino de ciências. Adotou-se para as 
análises um método simplificado, inspirado na análise de conteúdo. A partir do que é 
explícito no texto, propõe-se indicadores que permitam fazer inferências, salientar, 
classificar, agregar e categorizar trechos dos relatos dos professores, tomados como um 
ponto de partida para discussões posteriores. Os resultados obtidos estão aqui muito 
sucintamente apresentados, limitados às ideias principais. 

CARACTERÍSTICAS E FINALIDADES DAS ATIVIDADES INVESTIGATIVAS EM SALA 
DE AULA: PERSPECTIVAS EM DEBATE  

Uma das primeiras constatações nas dissertações analisadas estaria relacionada 
com o caráter prático das atividades investigativas. Em princípio, os três autores 
entendiam que o simples fato de optar por aulas mais informais, com tarefas mais 
abertas, que permitissem maior grau de independência aos alunos, aproximava-os do 
chamado “ensino de ciências por investigação”. Na medida em que constróem seus 
relatos, deixam transparecer que as suas percepções sobre vão alargando, até 
constatarem que o ensino de ciências por investigação  não se refere meramente à 

�677



realização de atividades práticas e experimentais, mas sim a um amplo conjunto de 
vertentes pedagógicas que têm em vista a inserção dos estudantes na cultura científica. 
Enquanto “aprendem ciência”, estão, ao mesmo tempo, a aprender “sobre a 
ciência” (Lima e Munford, 2009).   

No primeiro trabalho analisado, o professor refletia sobre o modo como conduziu 
em sala de aula  a  implementação de uma sequência de atividades práticas propostas a 
partir de problematizações relacionadas ao conceito de eletromagnetismo. Na percepção 
do autor, ao envolverem-se em atividades mais abertas os alunos estariam sendo 
inseridos na cultura científica, apropriando-se de uma linguagem científica e de 
procedimentos metodológicos próprios do fazer científico. Nesse sentido, as atividades 
investigativas proporcionariam a “enculturação científica” dos estudantes. Desse modo, 
trabalham com mais autonomia e autoconfiança. 

A segunda dissertação, estruturada em forma de narrativa, explicitava as 
inquietações da professora na medida em que percebia suas dificuldades para promover 
maior interesse e participação dos estudantes nas aulas de Física. Enquanto relata o 
processo de implementação de  uma sequência didática sobre as Leis de Newton, 
permite-nos apreender uma percepção da contribuição das atividades práticas em sala de 
aula mais relacionada ao desenvolvimento de competências didáticas da própria 
professora, em especial a adoção de uma postura pedagógica mais dialógica. Ao aceitar o 
desafio de romper com práticas habituais e lançar-se em atividades mais abertas, a 
professora depara-se com as incertezas e os imprevistos e abre-se a novas experiências 
de aprendizado. Nesse sentido, a contribuição das atividades investigativas em sala de 
aula estaria relacionada não apenas com uma estratégia de inovação didática, mas 
também como um processo crítico-reflexivo que resulta no desenvolvimento profissional 
do próprio professor.   

No terceiro trabalho, verificamos uma nova percepção acerca da contribuição das 
atividades investigativas. Desta vez, a autora procurou implementar práticas que 
requeriam maior fundamentação teórica. No caso analisado, a professora propôs e 
avaliou uma sequência didática com diversas tarefas sobre o conceito de onda, 
construída com base na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel. Observa-se 
que, na percepção da autora, as teorias de aprendizagem teriam também a função de 
orientar o ensino, sendo, portanto, diretamente aplicáveis ao contexto educativo. Nesse 
sentido, as atividades investigativas proporcionariam a interligação teoria-prática, 
requerendo sempre dos professores maior aprofundamento teórico. 

O ENSINO POR INVESTIGAÇÃO E A ABORDAGEM ISBE: CONSENSOS POSSÍVEIS  
A partir desta breve discussão é possível perceber que as diferentes orientações 

teóricas dos professores e as experiências vividas em suas trajetórias profissionais 
atribuem sentidos diversos ao conceito de ensino por investigação e, consequentemente, 
configuram diferentes percepções acerca das contribuições das abordagens investigativas 
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no ensino de ciências. Convém ressaltar, no entanto, a predominância de pressupostos 
básicos relativos ao ensino por investigação, que fazem convergir essas diferentes 
percepções.  

Lima e Munford (2009) afirmam que o ensino por investigação consiste em 
“promover um ensino mais interativo, dialógico e baseado em atividades capazes de 
persuadir os alunos a admitirem as explicações científicas para além dos discursos 
autoritários, prescritivos e dogmáticos”. Outros autores como Chinn e Malhotra (2002, 
apud Sá, 2009), compreendem o ensino por investigação como “aquele que mais se 
aproxima da atividade conduzida por cientistas em suas práticas profissionais”. 

Tais pressupostos se aproximam dos princípios básicos da abordagem IBSE 
(Inquiry-Based Science Education), segundo a qual a experiência direta é a base da 
aprendizagem da ciência. Isto implica na compreensão clara de que a atividade 
investigativa em sala de aula deve ser sempre estruturada a partir de um problema de 
investigação, que constitui-se o seu eixo orientador. A este princípio associam-se dois 
outros, que enfatizam a importância do estímulo e desenvolvimento das habilidades de 
raciocínio, diálogo e comunicação escrita na aprendizagem dos conceitos científicos e, 
por fim, a premissa da cooperação e da atividade partilhada como condição para aprender 
ciência. (Minstrell e Zee, 2000). Tais princípios pressupõem uma nova lógica de 
organização dos espaços e tempos escolares, o reconhecimento dos conhecimentos 
produzidos pelos estudantes e a valorização do papel mediador do professor como 
aspetos que só têm a contribuir para resultados mais efetivos no ensino das ciências.  

Os princípios básicos da abordagem IBSE parecem estar de acordo com algumas 
das percepções dos professores acerca das contribuições das abordagens investigativas 
no ensino de ciências apresentadas até aqui, levando-nos a inferir que a reflexão acerca 
de tais princípios possa ser este um provável caminho para a busca de possíveis 
consensos, a ser explorado em estudos futuros, tendo em vista a implementação de 
abordagens teórico-metodológicas mais inovadoras e eficazes no ensino de ciências.)
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A INVESTIGAÇÃO COMO EXPERIÊNCIAS FORMATIVA NOS 
MESTRADOS EM ENSINO  

Mirian Jonis1; Cecília Galvão2 
1Universidade Federal do Espírito Santo; 2Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

Resumo  
O presente trabalho tem como objetivo explicitar as percepções de professores de ciências em 
formação inicial e continuada sobre a contribuição das práticas investigativas proporcionadas  pelo 
mestrado profissional no Brasil e pelo mestrado em ensino em Portugal. Em ambos os contextos 
formativos, valoriza-se a relação teoria-prática, concretizada na constante busca por uma 
interligação entre o desenvolvimento de competências didáticas e a reflexão sobre as 
experiências vividas no cotidiano escolar. A metodologia adotada neste estudo foi a análise 
documental, a partir da seleção de Relatórios da Prática de Ensino Supervisionada produzidos por 
alunos dos Mestrados em Ensino da Biologia e Geologia, Física e Química e Matemática da 
Universidade de Lisboa, bem como de dissertações produzidas por professores que cursaram o 
Mestrado Profissional em Ensino de Física na Universidade Federal do Espírito Santo. Os 
trabalhos selecionados tinham como objeto de estudo a investigação da própria prática docente. 
Destacamos como principais resultados, as percepções expressas pelos professores em seus 
relatos escritos acerca da dimensão formativa da prática investigativa, das quais enfatizamos a 
relevância da postura reflexiva do professor que busca problematizar e melhorar a sua prática 
docente por meio da investigação. 

Palavras–Chave: Prática investigativa, formação docente. 

Abstract  
The present work aims to clarify perceptions of science teachers in initial and continuing training on 
the contribution of investigative practices proportionate by professional master's in Brazil and by 
the master's degree in education in Portugal. In both formative contexts, values the relation theory-
practice implemented in the constant search for an interconnection between the development of 
didactic skills and reflection on experiences in school everyday. The methodology adopted in this 
study was the analysis of documents, from the selection of Supervised teaching practice Reports 
produced by students of the Masters in teaching of biology and geology, physics and chemistry 
and mathematics of the Universidade de Lisboa, as well as dissertations produced by teachers 
who attended the professional master's in teaching physics at the Universidade Federal do Espírito 
Santo. The selected works had as object of study the research of their own teaching practice. We 
highlight the main outcomes, the perceptions expressed by teachers in their written reports about 
the formative dimension of research practice, of which we emphasize the relevance of the 
teacher's reflective stance which seeks to discuss and improve your teaching practice through 
research. 

Keywords: Research practice, teachers’ training. 
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INTRODUÇÃO  
Este trabalho é parte de um projeto interinstitucional de pós-doutoramento que visa 

a identificar fatores que contribuem para o desenvolvimento da profissionalidade na 
formação de professores de Ciências. Dentre vários possíveis fatores, focalizamos neste 
ensaio a contribuição da atividade investigativa, tanto como estratégia pedagógica, quanto 
como elemento dinamizador de uma postura crítico-reflexiva em cursos de mestrado em 
ensino no Brasil e em Portugal. 

No Brasil, a formação inicial docente ocorre na Licenciatura, que tem a duração 
média de quatro anos. O mestrado profissional, regulamentado em 2002, constitui-se uma 
modalidade da pós-graduação, que ainda vem sendo amplamente discutida pela 
comunidade acadêmica. Embora tenha o mesmo valor que o mestrado acadêmico em 
termos de titulação, o mestrado profissional tem natureza diferenciada. Enquanto o 
mestrado acadêmico caracteriza-se pela sua ênfase na imersão na pesquisa com vistas à 
formação de pesquisadores, o mestrado profissional é mais voltado para a qualificação do 
profissional que busca, também por meio da investigação, agregar valor à sua prática, 
construindo conhecimentos que possibilitem identificar e resolver situações inerentes ao 
seu exercício profissional.  

Nos países membros da União Europeia signatários do Acordo de Bolonha, o 
mestrado corresponde ao 2º ciclo dos estudos superiores. No caso dos mestrados em 
ensino, embora haja algumas diferenças nos desenhos curriculares, a iniciação 
profissional nas escolas é sempre fortemente enfatizada, não somente como uma 
estratégia que possibilita aos alunos realizarem as primeiras intervenções pedagógicas, 
mas por constituir-se um espaço de potencial atividade investigativa.  

Tomando como pressuposto a ideia defendida por Nóvoa (2009) de que a formação 
docente deve ser construída dentro da profissão, consideramos os contextos de formação 
do mestrado profissional no Brasil e do mestrado em ensino em Portugal, nos quais 
valoriza-se a relação teoria-prática, concretizada na constante busca por uma interligação 
entre o desenvolvimento de competências didáticas e a reflexão sobre as experiências 
vividas no cotidiano escolar. 

A metodologia adotada neste estudo foi a análise documental, a partir da seleção 
de seis trabalhos de pesquisa, sendo três Relatórios da Prática de Ensino Supervisionada 
produzidos por alunos dos Mestrados em Ensino da Biologia e Geologia, Física e Química 
e Matemática da Universidade de Lisboa e três dissertações produzidas por professores 
de física, que lecionam no Ensino Médio no Brasil e cursaram o Mestrado Profissional em 
Ensino de Física na Universidade Federal do Espírito Santo. Os trabalhos selecionados 
tinham como objeto de estudo a investigação da própria prática docente. A fim de 
resguardar a identidade dos sujeitos, identificamos nas transcrições apenas a 
nacionalidade dos autores, por meio das letras P (Portugal) e B (Brasil), numerando-os 
sequencialmente. 
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  Destacamos como principais resultados, as perceções expressas pelos 
professores em seus relatos escritos acerca da dimensão formativa da prática 
investigativa. Na breve discussão proposta, enfatizamos a relevância da postura reflexiva 
do professor que busca problematizar e melhorar a sua prática docente por meio da 
investigação. 

A DIMENSÃO FORMATIVA DA REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA NA FORMAÇÃO 
INICIAL E CONTÍNUA DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS  

Os trabalhos analisados abordam a prática investigativa como uma experiência 
muito rica e marcante, que proporciona significativo crescimento pessoal e profissional. 
Entretanto, alguns trechos transcritos dos relatos reflexivos que fazem em suas 
dissertações permitem-nos categorizar algumas perceções recorrentes, que corroboram 
esta ideia geral. 

Interligação teoria-prática  

Ao avaliar o impacto das ações implementadas, com base num determinado 
enquadramento teórico e metodológico, os mestrandos reconhecem a complexidade 
inerente ao processo simultâneo de aprimorar os métodos de ensino, ao mesmo tempo 
em que realizam uma investigação. A atividade investigativa torna-se, assim, um momento 
partilhado de reflexão e síntese, constituindo-se uma excelente oportunidade de 
integração dos conhecimentos advindos das disciplinas e da prática profissional. Os 
relatos abaixo ilustram bem esta perceção: 

Quando entrei para este mestrado desconhecia as teorias construtivistas 
do ensino-aprendizagem, o que eram objetivos e competências, 
metodologias e tantos outros aspetos... Ou seja, as minhas práticas letivas 
baseavam-se no senso comum e nas minhas vivências enquanto aluna. 
(P1) 

Eu fui me apropriando aos poucos das ideias dos teóricos, das reflexões 
provocadas pelos colegas de turma no mestrado, das experiências 
compartilhadas com os colegas de trabalho e, sobretudo, com os meus 
alunos, com os quais aprendi a dialogar ainda mais ao longo desse 
percurso formativo. (B1) 

Ampliação da capacidade de autocrítica  

Na medida em que dialogavam com os referenciais teóricos, problematizavam suas 
práticas e avaliavam os resultados obtidos, os mestrandos alargavam sua capacidade 
crítica, o que os levava a compreender melhor os problemas e redirecionar suas 
estratégias de intervenção. Nos relatos abaixo, observamos como alguns procedimentos 
comuns e rotineiros podem tornar-se inadequados quando vistos sob uma nova 
perspetiva, ampliada pela prática investigativa. 
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Com certeza que se me tivesse sido pedido para planificar a mesma 
temática antes de ter frequentado este mestrado, o resultado seria 
absolutamente diferente, e não necessariamente para melhor. (P1) 

Como numa rotina mecânica que não pode ser quebrada, eu dava as 
minhas aulas: mais um resumo no quadro, mais uma explicação e alguns 
exemplos em seguida. Eu ainda usava os velhos exemplos de sempre. 
Lembro-me que sempre explicava a convecção térmica usando como 
exemplo aquelas geladeiras com prateleiras vazadas. Porém, muitos dos 
meus alunos não tinham aquele tipo de geladeira em casa, assim como eu 
também não tinha. Então por que não buscar exemplos mais condizentes 
com a realidade dos meus alunos? Eu precisava rever essa questão e já 
estava tomando consciência disso. (B2) 

Compreensão mais clara acerca das dificuldades dos alunos e das possibilidades 
de intervenção 

 A leitura dos relatos reflexivos dos mestrandos nos permite inferir a ocorrência de 
um processo de amadurecimento no qual amplia-se a capacidade de compreensão das 
dificuldades dos alunos enquanto, ao mesmo tempo, adquire-se uma perceção mais clara 
das possibilidades e limites da intervenção pedagógica. A ideia até certo ponto ingênua de 
que o mestrado forneceria respostas prontas para os problemas enfrentados na prática 
letiva é confrontada pela constatação dos limites que se impõem no decorrer do trabalho. 
Os relatos abaixo sintetizam uma conceção mais realista do trabalho docente, que 
envolve a necessidade de uma constante busca por novos caminhos e possibilidades. 

Apercebi-me que como são assuntos novos para os alunos, não é por 
ouvir uma vez que ficam a saber, por isso para a próxima irei explorar 
melhor os conceitos com eles antes de realizar as atividades. Só 
trabalhando muito com os alunos é que se consegue melhorar esses 
detalhes, pois vai-se percebendo como é que a aprendizagem se 
processa. (P2) 

A minha preocupação com os alunos, com sua motivação, tornava-se 
evidente. Mas uma possível alternativa para mudar a realidade das minhas 
aulas, ainda não. A essa altura eu já havia percebido muitos problemas, e 
a dificuldade para resolvê-los começou a me angustiar. Para alguns, este 
processo pode parecer linear, mas para outros, há patamares, regressões, 
becos sem saída, momentos de arranque, descontinuidades. E era assim 
que eu me sentia nesse momento. (B3) 

Utilizamos neste trabalho a “narrativa como forma de relato da realidade 
experienciada”, em que o próprio sujeito organiza as histórias pessoais e lhes confere 
sentido (Galvão,2005). Percebemos que os professores em formação vão atribuindo 
sentidos às suas próprias práticas investigativas. Nessa perspetiva, a abordagem da 
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narrativa também assume papel formativo/formador, pois, contar a própria história 
possibilita rever as próprias ideias, confrontá-las ou conformá-las, produzindo outros 
sentidos para o vivido e, também, para o que ainda está por vir. 
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DESVENDANDO OS CÉUS DO EQUADOR: O PLANETÁRIO DO PARÁ 
NO INTERIOR AMAZÔNICO  

Manoel Reinaldo Elias Filho; Sinaida Maria Vasconcelos de Castro; Flávia Cristina 
Araújo Lucas; Maria Dulcimar de Brito Silva; Victtor Takeshi Barreiros Yano; Ozimar 

Costa da Silva 
Universidade do Estado do Pará 

Resumo 
O Projeto Desvendando os céus do Equador: o Planetário do Pará no interior amazônico 
intenciona replicar nos municípios do interior as ações que vem sendo desenvolvidas na base 
física do Centro de Ciências e Planetário do Pará localizado na região amazônica brasileira, na 
cidade Belém, capital do estado do Pará. Nessa perspectiva o projeto apresenta como objetivo 
geral: Contribuir para popularização ciência, principalmente nos municípios do interior do estado 
de Pará, aproximando a população local da cultura científico-tecnológica, contribuindo dessa 
forma para melhoria de qualidade da formação educacional e para o pleno exercício da cidadania. 
Para o alcance desse objetivo o projeto realiza, desde maio de 2014, Mostras de Ciência 
Itinerantes em municípios do interior do estado do Pará, envolvendo práticas de educação 
científica relacionadas à Astronomia e áreas afins, a partir do desenvolvimento de práticas lúdicas 
acerca de princípios e conceitos científicos trabalhados durante as ações educativas 
desencadeadas pelos programas exibidos no planetário móvel. 

Palavras–Chave: Planetário, Itinerante, Popularização da Ciência, Divulgação Científica, 
Amazônia. 

Abstract 
The Project Unraveiling the Equator sky: the Planetarium of Pará inside Amazon intends to 
replicate actions that have been developed in the physical basis of  SciencesCenter and 
Planetarium of Pará located in Belém city in Amazon. This perspective the project has the general 
objective: contribute to popularizing science, especially in the districts of the state of Pará, 
approaching the people to scientific-technological culture, thereby contributing to improving the 
quality of educational training and the full exercise of citizenship. To achieve this goal the project 
held since May 2014 Itinerant Science fair in municipalities in the state of Para, involving science 
teaching practices related to astronomy and related fields, from the development of recreational 
practices about principles and scientific concepts developed during the educational actions 
triggered by programs displayed on mobile planetarium. 

Keywords: Planetarium, Itinerant, Popularization of Science, Communication Science, Amazon. 

INTRODUÇÃO  
A divulgação científica é importante para a democratização da sociedade, 

tornando-a mais livre, responsável e mais culta cientificamente. Os Planetários, Centros e 
Museus de Ciências contemporâneos têm desempenhado importante papel no aumento 
do nível de conhecimento e capacitação do cidadão, no campo da Ciência e Tecnologia 
(Schall, 2002). Essas instituições desenvolveram características para distingui-los dos 
Museus e Centros tradicionais, como as atividades itinerantes, ou seja, levando a Ciência 
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ao conhecimento do público para facilitar a reflexão e o acesso de forma experimental e 
criativa. 

O Brasil, país de dimensões continentais, marcado pela distribuição desigual do 
capital cultural, científico e tecnológico entre as suas regiões, ainda precisa vencer o 
desafio de reduzir essas assimetrias regionais no que diz respeito à distribuição de 
instituição promotoras da popularização da ciência, como os Museus, Centros e 
Planetários. 

O Pará, segundo maior estado brasileiro em extensão territorial, apresenta desafios 
geográficos e socioeconômicos para a interiorização do que é produzido pelas poucas 
instituições de Ciência e Tecnologia, em sua maior parte concentradas na capital. Se 
considerarmos as distâncias que separam Belém, capital do estado, dos municípios do 
interior, que podem ultrapassar milhares de quilômetros e exigem esquemas logísticos 
peculiares em relação às demais regiões do país, ações itinerantes constituem uma 
iniciativa de grande relevância, na medida em que, ao promoverem a divulgação 
científica, aproximam o público da compreensão do que é feito em ciência e de seus 
processos e, veiculam informações que auxiliam a melhoria da qualidade de vida da 
população (Cardoso, 2001). 

O Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPP), único dessa natureza na 
região da Amazônia brasileira, fiel a sua missão de promover um maior desenvolvimento 
científico sociocultural da população paraense vem desenvolvendo desde maio de 2014 
executando o Projeto Desvendando os céus do Equador: o Planetário do Pará no interior 
amazônico, através do qual se replica, em escala adaptada, nos municípios do interior as 
ações que vem sendo desenvolvidas na base física do CCPP. O projeto tem como 
objetivo central: contribuir para popularização ciência, principalmente nos municípios do 
interior do estado de Pará, aproximando a população local da cultura científico-
tecnológica, contribuindo dessa forma para melhoria de qualidade da formação 
educacional e para o pleno exercício da cidadania. 

METODOLOGIA 
Buscando contribuir para popularização ciência, principalmente nos municípios do 

interior do estado de Pará, o projeto Desvendando os céus do Equador desenvolve ações 
que podem ser categorizadas e descritas da seguinte maneira: 

Ações do Planetário Móvel 

As ações do Planetário Móvel (Figura 1), representadas pela exibição de 
programas de cúpula, para comunidade local dos municípios atendidos pela Mostra, são 
desenvolvidas com a finalidade de divulgar e desenvolver o conhecimento científico na 
área da Astronomia visando abranger o interesse dos visitantes nas questões voltadas ao 
Sistema Solar, Galáxias, Estrelas, Cometas, Meteoros e Universo em geral. 
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Figura 1. Ação do Planetário Móvel no Município de Marabá - PA 

!  

Ações referentes à exposição da Mostra Científica 
As ações realizadas no stand do CCPP durante a Mostra Científica no Interior do 

Estado são desenvolvidas, objetivando apresentar de forma lúdica e interativa os 
conceitos das ciências físicas, químicas, biológicas e geológicas através de 
experimentações, observação do mundo microscópio imperceptível a olho nu, e 
observação de exemplares de rochas, além de proporcionar a oportunidade de desvendar 
os enigmas matemáticos através de atividades e jogos. 

Ações de formação de professores 
Paralelamente a programação da Mostra, o Centro de Ciências e Planetário do 

Pará, através de sua equipe desenvolve atividades formativas para os professores de 
Ciências e Matemática do município visitado. As atividades se distribuem ao longo dos 
dois dias de realização do evento, nas instalações da escola em que o mesmo está 
sediado, e são desenvolvidas nas seguintes modalidades: Palestras;Oficinas 
metodológicas;Mini-cursos. 

Palestras de divulgação científica 
A programação da Mostra Científica conta ainda com o ciclo de palestras destinado 

a estudantes do ensino básico e tem como principal foco, assuntos que aproximem e 
esclareçam as crianças e jovens a respeito de temas associados às problemáticas da 
sociedade atual, como por exemplo a gravidez na adolescência, a droga no contexto 
escolar,  e outros. Fazem parte desta dinâmica também, assuntos voltados a temas 
científicos e ambientais. 
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PRINCIPAIS RESULTADOS 
O Projeto Desvendando os céus do Equador: o planetário do Pará no interior 

amazônico visitou 12 municípios entre os meses de maio e dezembro de 2014, 
divulgando o conhecimento em astronomia para mais de 7000 paraenses (Tabela 1). 

Tabela 1. Público atendido durante as ações itinerantes do Projeto 

Durante as ações itinerantes do Planetário Móvel, em contato com a população do 
interior paraense foi possível identificar, a partir do conjunto de ações desenvolvidas, e da 
análise dos dados coletados, a inexistente, porém necessária, articulação entre os 
conhecimentos da astronomia oficial e os saberes da população local. 

Os dados foram coletados junto ao público atendido pelo projeto, por meio de 
questionários. Considerando a existência de dois grupos distintos entre os participantes, 
aplicou-se dois tipos de questionários: para organizadores e para o público visitante. 

Os questionários aplicados revelaram que a maior parte do público atendido nunca 
teve acesso a nenhuma ação educativa relacionada a área da Astronomia e informou que 
as ações desenvolvidas pelo planetário móvel nessas localidades contribui 
significativamente na difusão dos conhecimentos astronômicos, educacionais e 
científicos.  

MUNICÍPIO PÚBLICO ATENDIDO

Acará 739

Goianésia 1370

Concórdia do Pará 934

Salvaterra 1079

São João de Pirabas 366

Bujaru 113

Maracanã 427

Bragança 606

Irituia 886

Marabá 328

Redenção 456

Santarém 167

TOTAL 7471
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O grupo de pesquisadores e bolsistas integrantes do projeto se viram, então, 
instigados a investigar os saberes etnoastronômicos da população cabocla paraense, 
promovendo essa articulação, numa estratégia popularização do conhecimento científico, 
valorização do conhecimento tradicional e melhoria da qualidade do ensino da 
astronomia, seja na educação formal ou não-formal. A partir de tais indagações e 
inquietações surge o projeto Sol e chuva, mucura está casando: o céu amazônico no 
olhar do caboclo paraense, como possibilidade de integração e complementaridade, ao se 
propor a investigar questões relacionadas a educação científica-tecnológica-ambiental, 
com o intuito de contribuir para formação dos educadores da área, bem como para 
popularização da Ciência e melhoria da qualidade do ensino. 

BREVE DISCUSSÃO 
O resultado do presente estudo tem demonstrado o impacto que as ações de 

divulgação científica desenvolvidas durante o mesmo vem promovendo maior 
aproximação de um considerável número de cidadãos do interior amazônico, afastados 
dos grandes centros de produção e divulgação científica. O projeto também tem 
proporcionado uma visão panorâmica de como as atividades experimentais com vieses 
interativos e lúdicos têm implicações importantes e significativas ao influenciar o senso 
comum das pessoas, aproximando a população local da cultura científico-tecnológica, 
contribuindo dessa forma para melhoria de qualidade da formação educacional e para o 
pleno exercício da cidadania. 

No atual estágio de desenvolvimento do projeto, já é possível constatar que 
projetos com essa natureza itinerante, que promovem a interiorização da ciência, são de 
extrema relevância para toda a sociedade, representando oportunidade de formação 
continuada para os professores das escolas atendidas, oferecendo amplas possibilidades 
para a abordagem interdisciplinar de temas científicos de interesse social, 
instrumentalizando alunos, pais e comunidade em geral para o desempenho consciente 
da cidadania, além de aproximar os saberes científicos dos saberes populares. 
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CONHECIMENTO ESPECIALIZADO DO PROFESSOR PARA ENSINAR 
CIÊNCIAS 

Mónica Luís; Rute Monteiro, José Carrillo 
Agrupamento de Escolas de Montenegro; Universidade do Algarve; Universidade de Huelva 

Resumo 

A partir dos trabalhos de Shulman (1986, 1987) vários investigadores estudaram sobre o 
conhecimento do professor para ensinar ciências (Van Driel et al., 1998; Magnusson et al., 1999; 
Abd-El-Khalick e Lederman, 2000; Van Dijk e Kattmann, 2007; Park e Oliver, 2008). Também com 
este estudo se pretende contribuir para esse aprofundamento mas principalmente ajudar a definir 
prioridades na organização dos programas dos cursos de formação de professores. Assim, 
adaptamos o modelo do conhecimento especializado do professor de matemática de Carrillo et al. 
(2013). 
Após desenvolvida a investigação teremos resposta a três questões de investigação: a) Que 
conhecimentos apresenta um professor para ensinar ciências naturais?; b) Como se caracteriza 
esse conhecimento tendo em conta o modelo do conhecimento para ensinar matemática (Carrillo 
et al., 2013) e c) Como se adapta o modelo do conhecimento para ensinar matemática de Carrillo 
et al. (2013) às ciências naturais. 
Trata-se de uma investigação de cariz qualitativo, e corresponde a um estudo de caso 
instrumental (Stake, 1998). A recolha de informação foi efetuada por gravação em vídeo de aulas 
dos 1º e 2º CEB, com a realização de entrevistas semi-estruturadas, análise dos planos de aula e 
conversas informais. 
As duas aulas analisadas até à data, de entre catorze no total, está a ser auxiliada com o software 
N Vivo, para permitir gerir a informação recolhida da prática dos dois professores.  

Palavras–Chave: Conhecimento Especializado do professor, Ensino, Ciências. 

Abstract  
From the work of Shulman (1986, 1987) several researchers have studied the specific knowledge 
of the teacher to teach science in order to better define and understand it (Van Driel et al, 1998); 
Magnusson et al., 1999; Abd-El-Khalick & Lederman, 2000; Van Dijk and Kattmann, 2007; Park & 
Oliver, 2008). With this study presentation we also aim to contribute to the understanding of that 
knowledge and, most of all promote and support priorities during the organization of the curriculum 
of teacher training courses. 
After all the research is complete we will have answered to three research questions: a) What 
knowledge has a teacher to teach natural science?; b) What are the characteristics of that 
knowledge in face of the model of knowledge for teaching mathematics (Carrillo et al., 2013) and c) 
How to adapt its the model of knowledge for teaching math (Carrillo et al., 2013) to the natural 
sciences? 
This research study fits in a qualitative methodology and corresponds to an instrumental case 
study (Stake, 1998). Data collection was performed by video recording in the context of the 
classroom in primary and elementary education, with the implementation of semi-structured 
interviews according, analysis of lesson plans and conversations. 
At this time only two of the fourteen lessons were analyzed with the N Vivo software to support 
enable manage the evaluation of the information collected from the practice of two teachers. 

Keywords: Teacher Specialised Knowledge, Teaching, Science. 
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INTRODUÇÃO  
O conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK-Pedagogical Content Knowledge) 

foi introduzido por Shulman (1986,1987) como uma inter-relação entre conteúdos e 
pedagogia cujo modelo teórico distingue sete tipos de conhecimentos. Seguiram-se vários 
investigadores como Van Driel et al. (1998), Magnusson et al. (1999), Abd-El-Khalick e 
Lederman (2000), Van Dijk e Kattmann (2007) e Park e Oliver (2008). Baseiam o 
conhecimento do professor para ensinar ciências, num modelo de cinco domínios do 
conhecimento com uma valorização da pedagogia em relação ao conteúdo.  

Esta investigação pretende uma abordagem diferente pois pretende ter em conta o 
modelo do conhecimento para ensinar matemática de Carrillo et al. (2013), estabelecendo 
para as ciências os subdomínios deste modelo.  

METODOLOGIA 
Esta investigação enquadra-se numa metodologia essencialmente de cariz 

qualitativo, naturalista e corresponde a um estudo de caso instrumental (Stake, 1998).  
Foram observadas duas professoras do primeiro e segundo ciclos do ensino básico 

com gravação em vídeo de catorze aulas relativas ao tema “Reprodução das Plantas”. 
Informações complementares foram recolhidas através da gravação em áudio de 
entrevistas semi-estruturadas, planos de aula, conversas informais. 

A análise da informação está em curso com apenas duas aulas analisadas 
segundo o modelo de Carrillo et al. (2013) relativamente ao conhecimento especializado 
do professor de matemática. A análise da informação foi auxiliada com o software N Vivo. 

RESULTADOS 
Uma primeira adaptação foi realizada ao âmbito do ensino das ciências, tendo em 

conta o modelo do conhecimento especializado do professor de matemática (MTSK) 
(Carrillo et al., 2013). Deste modo, o modelo do conhecimento especializado do professor 
para ensinar ciências - Science Teaching Specialised Knowledge (STSK) (ver Figura 1), 
apresenta dois domínios os quais se dividem em três subdomínios.  
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Figura 1. Modelo para estudar o conhecimento especializado do professor para ensinar ciências 
(STSK – Science Teaching Specialised Knowledge) 

!  

Tendo em conta este esquema teórico, a título de exemplo são apresentados 
excertos das duas aulas analisadas, que ilustram o domínio Science Knowledge (lado 
esquerdo da Figura 1).  
No KoT as professoras revelam saber que elementos da planta pertencem à flor:  

“O caule já não pertence à constituição da flor.”; 

A definição de gineceu e androceu:  
“Se o gineceu é um conjunto de carpelos, o androceu... será um conjunto de quê? 

(…) Estames…”. 

No KSS as professoras demonstram compreender a relação entre o conceito de 
hermafrodita e flor completa  

“A planta tem dois sexos. Ou seja, chama-se... São plantas hermafroditas porque 
possuem os dois sexos. Ou então plantas... flores completas.”; 

Conhece o fenómeno da formação do tubo polínico:  
“Os grãos de pólen chegam aqui ao estigma e formam um tubo polínico que desce 

até ao ovário.” 
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No KPS a professora mostra saber que em laboratório se pode produzir conhecimento 
científico:  

“Vamos fazer um bocadinho como os cientistas fazem em laboratório.” 

Com os conhecimentos revelados pelas professoras nestas duas aulas analisadas 
foi possível caracterizar o STSK mas é bastante provável que surjam outras evidências de 
conhecimento, específicos do ensino das ciências, que não se enquadrem nos 
subdomínios definidos no modelo para estudar o MTSK e seja necessário proceder a 
adaptações.  
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THE PEDAGOGY OF ENCOUNTER: HOW DO ZOO INERPRETERS 
ACCOUNT FOR THEIR FACILITATION OF INTERSPECIES ENCOUNTERS 

BETWEEN VISITORS AND CAPTIVE ANIMALS? 

Carrie Komesch; Giuliano Reis; Rute Monteiro 
Faculty of Education University Ottawa, Canada; ESEC-Universidade do Algarve, Portugal 

Resumo  
Os educadores ambientais têm um papel educatiovo importante num ambiente de aprendizagem 
informal. Contudo, pouco se sabe sobre o que os motiva a trabalhar em parques zoológicos ou 
mesmo que estratégias educativas utilizam na sua rotina diaria para facilitar os encontros entre 
humanos e os animais em cativeiro. Assim, sendo o nosso estudo foi concebido para 
compreender os métodos e as motivações destes profissionais. Entrevistas semi-estruturadas 
foram realizadas com educadores ambientais que trabalham em tempo integral no zoo de Ottawa 
(Canadá). Estas entrevistas foram transcritas e codificadas na tentative de se indentificar a 
emergencia de temas. Os educadores ambientais usam as suas estratégias para potenciar 
eventuais benefícios advindos do encontro entre os animais selvagens, os visitantes humanos e 
os proprios educadores. Este estudo visa contribuir para a investigação no ambito das interações 
interspecies com a finalidade de promover oportunidades ambientais e científicas para todos, 
especialmente as crianças.  

Palavras–Chave: educadores ambientais; educação informal da ciência; educação ambiental; 
encontros interespecies; investigação qualitativa. 

Abstract 
Zoo interpreters have an important role to play in enhancing the educational potential of an 
informal learning setting. Nonetheless, little is known about how these individuals account for their 
educational methods. Our study was designed to gain insight into zoo interpreters’ self-reported 
methods and motivations for facilitating human-animal encounters as part of their daily work 
routine. Semi-formal interviews were conducted with full-time interpreters at a private zoo in 
Ottawa, and the transcribed data was coded for emergent themes. Overall, respondents 
consistently accounted for their facilitation methods by referencing three motivating themes: 
benefits to wild animal populations; benefits to the human visitors; and benefits to the interpreters 
themselves. This study will contribute to the scholarly body of research that analyzes interspecies 
interactions for the purpose of providing enhanced environmental and scientific educational 
opportunities for all, especially children.  

Keywords: zoo interpreters; informal science education; environmental education; interspecies 
encounters; qualitative research. 

INTRODUCTION 
For over forty years, the field of environmental education (EE) has sought to find solutions 
to environmental problems both globally and locally. At the same time, researchers in the 
field of EE have tended to adopt a more socioculturally-oriented approach to EE (Reis & 
Roth, 2010; Robottom, 1993). In this context, zoos and museums play an important role in 
helping to educate the public about the need to adopt more sustainable practices in our 
society (Arbuthnott, Sutter & Heidt, 2014; Sellmann, 2014). Zoo interpreters specifically 
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have an important role to play in enhancing the educational potential of an informal 
learning setting, and trends in the literature indicate that “zoo-based education relies 
heavily upon a guide's management of emotional display...and interpretation skills...when 
attempting to influence visitor behaviour, attitudes and values” (Wijeratne, 2014, p. 149). 
However, little is know about how human (visitor) encounters with other animal species are 
mediated by zoo interpreters and the possible impact of these encounters on the adoption 
of more environmentally-friendly attitudes and behaviors of the general population, 
especially children (Wulff, 2007; Knight, 2005; Milton, 2002). Consequently, this pilot 
project is designed to investigate how zoo interpreters themselves characterize the 
potential that human encounters with other animal species have in/for environmental 
education. 

METHODS 
The subjects for this study were recruited from amongst the full-time, adult interpretive 
staff of a private zoo facility in Ottawa. Data was collected using semi-structured interviews 
(between 30 minutes to 1 hour) with three full time zoo interpreters. Subjects were invited 
to individually respond to a series of open-ended prompts designed to elicit their opinions 
on the topic of the study in an informal interview setting. The interviews were videotaped 
and subsequently transcribed, and the interview data was then coded for the emergence 
of themes (e.g., Joffe, 2011). That is, data were assessed for repeated statements, phrases, 
and words to examine recurring ideas or constructs that occur. 

RESULTS 
Respondents consistently accounted for their facilitation methods by  
referencing the potential benefits that interspecific encounters can have for three different 
groups: 

wild animals:  
 -e.g., “...people need to understand how what we do is very    
important for the animal itself, as well, not just we want you to pet   them but in 
protection of them because it is a fact that animals are   in trouble right now.” 
 -e.g., “...the moment you have physical interaction with them when   you bring 
one out to show and you get to see how big they are   hear them roar... or purr, and 
actually pet them, then [you] have a   greater sense of appreciation and perhaps 
a desire to actually   want to help the population as well.” 
 -e.g., “...we can go there and have a speech on...what you can do to  help, but 
then four people will show up, and then you bring a list of  animals and a thousand 
people will show up, right?” 
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human visitors:  
 -e.g., “...and the other thing is that a lot of people have that bucket   list right? 
Where they want to see a cougar, see a tiger, they just...   they want to see a 
crocodile or hold a spider...”  
 -e.g., “So people who don't get to see snakes and that stuff are   able to 
come up and touch and see something different and its   going to stick with 
them for the rest of their life.” 
 -e.g., “...she was absolutely terrified. I tried to reassure her as   much as 
possible and actually at the end of the show she came   up to me asked if we 
could take out the spider again. 'I want to try   to get over my fear.'” 

the interpreters themeselves:  
 -e.g., “Now, it is part of our job but everybody here goes above and   beyond 
and tries to interact with the public and the animals as   much as possible. 
So... just because its fun.” 
 -e.g., “It's nice because I have people who want to try to work out   their 
fears and I get to do that...So that's like, just those things   where we can work 
with that, that is absolutely the best feeling.” 
 -e.g., “I wouldn't be doing it if I didn't love what I was doing.” 

CONCLUSIONS 
Zoo interpreters have an important role to play in enhancing the educational potential of an 
informal learning setting, and trends in the literature indicate that “zoo-based education 
relies heavily upon a guide's management of emotional display...and interpretation 
skills...when attempting to influence visitor behaviour, attitudes and values” (Wijeratne, 
2014, p. 149). The interpretive staff at this particular zoo reported a multiplicity of methods 
and motivations for facilitating interspecies encounters between humans and captive 
animals, and three common themes emerged from an analysis of their explanations. First, 
the interviewees saw their role in facilitating these encounters as being beneficial for wild 
populations of animals, either because the prospect of interacting with a live animal drew a 
larger audience than would otherwise be exposed to the zoo's conservationist message, or 
because of a belief that interacting with a live animal was more likely to result in pro-
conservationist changes in a visitor's behavior than other modes of interpretation. Second, 
the interviewees reported that facilitating interspecies encounters between humans and 
captive animals was beneficial for the visitors, because visitors were provided with an 
opportunity to “face their fears,” as well as the opportunity to have a unique, memorable 
and emotionally resonant experience. Finally, interviewees reported that facilitating these 
encounters was personally beneficial, because it was “fun,” because it  fulfilled a personal 
desire to spread a conservationist message to the broader public, and because it was 
satisfying to witness the transformation in visitors who were able to face their fears.  
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Future studies should assess the extent to which interpreters act on these 
motivating themes, and the extent to which their resulting methodologies influence the 
adoption of more environmentally-friendly attitudes and behaviors in the general 
population, especially children (Wulff, 2007; Knight, 2005; Milton, 2002). The continued 
conclusions and recommendations of this ongoing project will be of interest to teachers, 
parents and public educators who appreciate the importance of effective education in/for/
about the environment. 
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IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE PADRÕES DE PRÁTICA NO 
ENSINO DE CIÊNCIA NO ENSINO BÁSICO 

José Manuel do Carmo 
Escola Superior de Educação e Comunicação, Universidade do Algarve 

Resumo 
A partir da identificação de um conjunto de invariantes definidos com tal grau de generalidade que 
poderão estar presentes em qualquer estrutura metodológica, foi desenvolvido o instrumento 
“Sequência Pedagógica” visando de um modo expedito o conhecimento prévio da estrutura 
metodológica dos participantes num curso de formação e a partir dele foi desenvolvido um “Painel 
de Estratégias de Ensino”, correspondendo a três perfis metodológicos. O instrumento “Relatório 
da Prática” pede aos professores que descrevam as suas ações e as dos alunos no ensino de um 
tópico e a sua análise permite inferir para cada um dos respondentes uma “Sequência 
Pedagógica” e a organização de padrões de prática. 
A comunicação apresenta os resultados da aplicação deste instrumento e modelo de análise a um 
número elevado de professores com o propósito de verificar a sua utilidade para conhecer a 
orientação metodológica dos participantes no início de um curso e ainda a comparação com o 
instrumento ”Painel de Estratégias de Ensino”, procurando verificar a sua validade na 
caracterização da orientação metodológica de grupos de maior dimensão. 
Os resultados revelam padrões de prática claros, coerentes com outros parâmetros analisados e 
reveladores que os professores com sequências de prática mais próximas de modelos 
construtivistas mostram maior capacidade de escolher coerentemente os cenários 
correspondentes do ”Painel de Estratégias de Ensino”. 

Palavras-chave: Ensino construtivista; perfis de ensino de ciência; estratégias de ensino. 

Abstract 
From the identification of a set of invariants defined in such a general way that they can be present 
in any methodological structure, the instrument “Pedagogic Sequence” was developed aiming to a 
previous fast expedite knowledge of the methodological structure of the participants in the 
beginning of an in-service training course and from it a “Panel of Teaching Strategies” was 
developed to represent three methodological profiles. The instrument “Practice Report” asks 
teachers to describe their actions and of their pupil in the teaching of a topic and its analysis allows 
inferring for each of them a “Pedagogic Sequence” and the organization of patterns of practice. 
The communication presents the results of the application of this instrument and model of analysis 
to a high number of teachers with the purpose to verify its utility for knowing the participants 
methodological orientation in the beginning of a course and to compare with the instrument “Panel 
of Teaching Strategies”, looking for to verify its validity to characterize the methodological 
orientation of groups of bigger dimension. 
The results reveal clear patterns of practice, coherent with other parameters and reveal that 
teachers with practical sequences closer to constructivist models show higher capacity to choose 
coherently the corresponding scenarios in the “Panel of Teaching Strategies”. 

Keywords: Constructivist teaching; science teaching profile.; teaching strategies. 

INTRODUÇÃO 
O instrumento “Sequência Pedagógica” possibilita de um modo expedito o 

conhecimento prévio da estrutura metodológica de um professor, constituindo uma 
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metodologia para uma perspetiva construtivista da formação (Carmo,2001). O instrumento 
parte da identificação de um conjunto de invariantes definidos com tal grau de 
generalidade que poderão estar presentes em qualquer estrutura metodológica, apenas 
diferindo a sequência em que surgem (Quadro 1).  

Quadro 1. Acontecimentos Pedagógicos frequentemente presentes no ensino, 
independentemente da orientação metodológica adotada 

A-Pelo diálogo ou exposição apresentam-se alguns factos ou aspectos relativos ao assunto. 

B-Os alunos têm oportunidade de contactar com situações ou acontecimentos relativos ao assunto 

C-Os alunos expuseram pelo diálogo, ou de outro modo, o que entendiam do tema ou assunto. 

D-Listaram-se um conjunto de questões ou interesses a partir dos quais se organizou a sequência das 
aprendizagens. 

E-Os conteúdos foram ensinados numa sequência ditada pela lógica das relações entre si, dum modo 
muito próximo de como a matéria é estruturada no livro adoptado. 

F-Os alunos aprendem em grande parte pelo recurso a fontes diversificadas de informação. 

G-O professor introduziu exemplos de situações da vida quotidiana relativas aos conceitos envolvidos. 

Numa perspetiva construtivista, no início de uma sequência de ensino deverão 
encontrar-se acontecimentos pedagógicos centrados nos alunos. Na investigação referida 
os professores do grupo “construtivista” mostraram “sequências pedagógicas” com uma 
perspetiva mais centrada no aluno. Utilizando o conjunto de invariantes referido, foram 
organizados seis cenários (”Painel de Estratégias de Ensino”- anexo 1), representando 
três perfis metodológicos (Carmo,2001). Aos participantes nesse estudo foi solicitada a 
seleção do cenário que melhor corresponderia ao seu ensino e simultaneamente a 
elaboração da sua sequência pedagógica utilizando o instrumento “Sequência 
Pedagógica”. As sequências pedagógicas obtidas foram apreciadas utilizando critérios 
caracterizadores de uma metodologia construtivista (quadro 2). Os professores que 
mostram sequências apresentando nos primeiros momentos acontecimentos pedagógicos 
centrados nos alunos, também selecionam os cenários de tipo construtivista no ”Painel de 
Estratégias de Ensino”.  

Quadro  2. Critério para a classificação da intensidade da opção construtivista numa 
“Sequência Pedagógica” 

A) o respondente inicia a sua sequência pedagógica por um comportamento centrado no 
aluno (C, D, F); 

B) o respondente utiliza nos dois primeiros componentes da sua sequência pedagógica 
acontecimentos centrados nos alunos (C, D, F) ou neutro (B); e 

C) o respondente utiliza nos três primeiros componentes da sua sequência pedagógica 
acontecimentos centrados nos alunos (C, D, F) ou neutro (B). 

Uma metodologia alternativa, parte da resposta dos professores ao instrumento 
“Relatório da Prática” no qual é pedido aos professores que descrevam as ações do 
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professor e dos alunos no ensino de um tópico. A análise pelo investigador destes 
documentos com base na metodologia de análise descrita, permite-lhe inferir para cada 
um dos respondentes uma “Sequência Pedagógica” e a sua organização em padrões de 
prática (Carmo, 2011). 

O presente artigo comunica os resultados da aplicação deste instrumento e modelo 
de análise a um número elevado de participantes num processo de formação com o 
propósito de verificar a sua utilidade para conhecer a sua orientação metodológica no 
início de um curso focado no ensino experimental. Este estudo visa ainda a comparação 
com o instrumento ”Painel de Estratégias de Ensino”, procurando validar a sua utilidade 
na caracterização da orientação metodológica de grupos de maior dimensão.  

METODOLOGIA 
Neste trabalho apresentam-se os resultados da aplicação da metodologia a 

professores de um curso em “Ensino Experimental de Ciências”. Os instrumentos 
utilizados que se descrevem seguidamente foram aplicados no início da formação, 
previamente a qualquer outra ação. 

Radiografia da Prática: Solicita que em relação ao tópico da acção de formação – 
flutuação- se descrevam as ações do professor no início da sequência de ensino e em 
paralelo, as ações dos alunos correspondentes.  

Estas descrições da prática foram analisadas seguindo a metodologia descrita 
(Carmo, 2011), inferindo o investigador uma “sequência pedagógica” para cada 
respondente, utilizando os critérios anteriormente propostos (Carmo 2001; 2002). 

Painel de Estratégias de Ensino (anexo 1): consiste num painel de seis sequências 
de ensino correspondendo a diferentes modelos. Os blocos I e III, correspondem a 
cenários mais fortemente transmissivos, os blocos II e IV a cenários representando uma 
metodologia intermédia e os blocos V e VI a cenários com uma lógica construtivista. 

Inventário de Situações Pedagógicas: O instrumento proposto por Valente (1986), 
adaptado utilizado anteriormente pelo autor (Carmo, 2002) permite identificar a perceção 
de tempo ocupado na unidade de ensino com cada uma das situações pedagógicas 
consideradas. 

RESULTADOS  
As “sequência pedagógicas” inferidas pelo investigador a partir das descrições dos 

professores no “Relatório da Prática” (Carmo, 2011) mostram três padrões de prática: 
Uma tendência para iniciar o processo de ensino por um diálogo, que por um lado 
contextualiza e apela às experiências anteriores dos alunos, partindo-se daí para diálogo 
através do qual se processa uma gradual transmissão da mensagem do professor, 
integrando nesse discurso os contributos dos alunos e as suas dificuldades. Noutro 
padrão de prática, a contextualização inicial é baseada na realização da atividade 
experimental, após o que se segue a lógica de diálogo referida atrás. Num terceiro padrão 
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o professor inicia a sua sequência apelando ao conhecimento dos alunos sobre o conceito 
ou a previsão de acontecimentos, para depois propor atividades tendentes à reconstrução 
do conceito numa lógica investigativa. Apenas as “Sequências Pedagógicas” incluídas no 
padrão 3 revelam a presença dos critérios caracterizadores de uma metodologia 
construtivista. 

Embora os professores incluídos nos padrões de prática 1 e 2 selecionem de modo 
totalmente aleatório os cenários do Painel de Estratégias de Ensino, 82% dos integrantes 
do padrão 3, identificam-se com os cenários “construtivistas”, revelando uma maior 
clareza do significado pedagógico implícito (quadro 3). 

Quadro 3. Síntese dos resultados. 1ª colunas: 1-Padrões de prática; 2 -Tipos de “Sequência 
Pedagógica” encontradas; 3- Presença dos critérios; 4-Cenários pedagógicos escolhidos 

A ocupação de tempo em diferentes “situações pedagógicas” mostra algumas 
semelhanças entre o grupo de professores com padrões de prática transmissivo e o grupo 
integrando os professores com padrão de prática de tendência construtivista (padrão 3). 
Ressaltam, todavia, algumas diferenças relevantes entre os dois grupos de professores 
relativamente à ocupação do tempo letivo, de um modo coerente com a expectativa 
(quadro 4). Os professores do grupo integrando o Padrão 3 declaram ocuparem mais 
tempo com a atividade prática dos alunos e o diálogo entre os alunos e, inversamente, 
atribuem menos tempo à apresentação da matéria pelo professor, com demonstrações 
pelo professor e em visitas e atividades no exterior. Embora de modo não significativo, 
este grupo atribui mais tempo à organização do trabalho e ao trabalho em pequeno grupo 

Padrã
o

Sequênci
a 

critério
s

Cenários 
pedgógicos Nº e 

% 
casosa b c I III II IV V VI

1 A G B      1  5

E B A    1   1 11,6%

A D A       1  

A B      1   

2 B A B   1   3 2 21

B A E    1 1 1  48,8%

B A    1 2 1 1  

B    2 1 1   

B E A    3   

3 B C A x x    1 2 17

C B A x x    2 5 4 39,5%

C B C x x x    1 2

Total das colunas 5 7 2 6 12 11 43
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pelos alunos e, inversamente, menos tempo à execução pelos alunos de fichas de 
trabalho e à utilização do manual. 

DISCUSSÃO  
Os dados obtidos permitem substanciar e complementar a compreensão dos 

padrões de prática anteriormente identificados com a utilização do instrumento “Relatório 
da Prática” (Carmo, 2011).  

Quadro 4. Comparação da dimensão da presença no ensino das Situações Pedagógicas nos dois 
grupos de Estratégias de Ensino em que se agregou a amostra. A- Estratégia “clássica”(Padrões 

de Prática 1e 2)  e B – Estratégia “construtivista”( Padrão de Prática 3) . As diferenças 
significativas são assinaladas com asteriscos **** p< 0,001; ***p<0,005; **p<0,01; *p<0,05 

Situações Pedagógicas (Sit ) A B p=

1.Diálogo do professor com os alunos 12 ,
2

10,9

2.Apresentação da matéria pelo professor 10 ,
7

4,1 ****

3. Realização de experiências pelo professor 6,3 1,6 ***

4. Organização do trabalho 6,8 7,9

5. Consulta do manual 5,4 2,9 0 , 0
6

6. Realização de experiências pelos alunos 18 ,
3

25,5 *

7. Fichas de trabalho(formativas) 5,1 4,4

8. Testes 0,5 0,48

9.Reflexão...sobre comportam...e aproveitamento 4,4 4,4

10. Diálogo entre os alunos 7,1 11,9 *

11. Visitas e actividades no exterior 2,2 0,41 ***

12. Correcção ou discussão do trabalho de casa 0,7 1,3

13. relatórios e conclusões de trabalhos 9,5 10,4

14. Consulta de outros livros 2,6 3,8

15. Visionamento de vídeos, foto’s ou slides 1,7 1,5

16. Trabalho em grupo dos alunos 6,7 8,4

!
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A aplicação dos critérios para a classificação da intensidade da opção construtivista 
numa “Sequência Pedagógica” (Carmo, 2001), revela sua utilidade na caracterização de 
uma tendência metodológica construtivista.  

Relativamente ao padrão de ocupação de tempo em diferentes “situações 
pedagógicas”, as semelhanças entre os dois grupos de professores são coerentes com 
uma unidade de ensino em que as orientações curriculares propõem a “realização de 
experiências sobre flutuação”. Todavia, as diferenças entre os dois grupos revelam-se 
coerentes com a expectativa.  

Poderá concluir-se que a metodologia desenvolvida neste trabalho responde 
positivamente ao desafio de caracterizar as orientações metodológicas de um grupo de 
professores, permitindo a sua análise expedita, justificando a sua utilização como 
instrumento para o conhecimento das representações pedagógicas da prática 
anteriormente a um curso de formação de professores. Pode considerar-se que a 
metodologia proposta serve os propósitos de socializar a diversidade de representações 
da prática dos participantes e confronto com as orientações metodológicas propostas na 
formação e focar alguns dos pontos críticos para a mudança concetual dos professores 
relativamente à sua metodologia.  

No entanto, os dados deste estudo questionam a utilidade do instrumento “Painel 
de Estratégias de Ensino” para caracterizar as orientações metodológicas de grupos de 
dimensão elevada de professores. 
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“O SONHO DO REI DOM CARLOS”, ACOMPANHADO À DISTÂNCIA POR 
ALUNOS DO 4º ANO, NUMA VISITA AO MUSEU DA MARINHA E AO 

AQUÁRIO VASCO DA GAMA (PTDC/CPE-CED/117923/2010) 

Isabel Salvado 
Escola Básica N. 2 da Cova da Piedade, Almada 

Resumo 
Ao terminarem o ano letivo de 2013/2014, e no âmbito do projeto “Entre a terra e o mar: um 
projeto de integração de literacias”, vinte e cinco alunos da turma A do 4º ano de escolaridade da 
Escola Básica nº2 da Cova da Piedade participaram na atividade “Do conto “O sonho do REI Dom 
Carlos” para uma visita ao Museu da Marinha e ao Aquário Vasco da Gama”. Pretendia-se que a 
aquisição/aprofundamento de conhecimentos fosse construtiva, crítica, combinasse saberes 
curriculares, recorresse às Tecnologias de Informação e Comunicação e permitisse aos alunos a 
resolução de tarefas numa partilha de ideias, opiniões e saberes. Assim, os alunos, após a leitura 
e análise do conto acima referido, visitaram o Aquário Vasco da Gama e o Museu da Marinha. Em 
sala de aula, elaboraram, em grupos de trabalho, diários de bordo que apresentaram, 
posteriormente, aos colegas. De acordo com as tarefas e os trabalhos realizados verificou-se, não 
só o desenvolvimento da curiosidade científica como também o de competências de comunicação, 
de raciocínio e de atitudes entrosando diferentes áreas curriculares com as tecnologias de 
informação e comunicação.  

Palavras–Chave: em ciência, literacia científica e museus de ciência. 

Abstract  
To finish the school year 2013/2014, and within the project "Between the earth and the sea: one 
literacies integration project" twenty-five students in the class A of the 4th grade of number 2 
Primary School of Cova da Piedade participated in the activity of the Fairytale " The dream of King 
Don Carlos "for a visit to the Navy Museum and the Aquarium Vasco da Gama". It was intended 
that the acquisition / deepening of knowledge were to be constructive, critique, combined curricular 
knowledge, applied to Information and Communication Technologies and allowed students to solve 
tasks in a sharing of ideas, opinions and knowledge. Thus, students, after reading and analyzing 
the story above, visited the Aquarium Vasco da Gama and the Navy Museum. In the classroom, 
they developed in working groups, logbooks that had subsequently presented to their colleagues. 
According to the tasks and the work done, we could realize that there was not only the 
development of scientific curiosity, but also the development of communication skills, reasoning 
and attitudes mingling different curriculum areas with the information and communication 
technologies. 

Keywords: Science education, scientific literacy and science museums. 

INTRODUÇÃO 

São vários os estudos que realçam a importância das aprendizagens em ambiente não 
formal (Jarvis & Pell, 2005), destacando-se os museus de ciência por propiciarem 
ambientes de aprendizagem com características únicas que fomentam a curiosidade, 
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motivação e interesse pela ciência (Falk & Dierking, 2000; Faria et al., 2012), 
complementando o trabalho desenvolvido em sala de aula.  

No ano letivo de 2012/2013, no âmbito do projeto “Entre a terra e o mar: um projeto de 
integração de literacias”, vinte e cinco alunos da turma A do 3º ano de escolaridade da 
Escola Básica nº2 da Cova da Piedade, iniciaram um conjunto de atividades que se 
desenvolveram em situação formal (sala de aula) e em situação não formal (visita a 
museus, ida ao mercado, entre outras) com a intenção de integrar diferentes literacias 
(científica, informativa e digital) e promover a transversalidade disciplinar aquando da 
realização das várias tarefas. Ao terminarem o ano letivo de 2013/2014, e a concluírem o 
1º Ciclo de escolaridade, estes alunos participaram, no âmbito deste projeto, na atividade 
“Do conto “O sonho do REI Dom Carlos” para uma visita ao Museu da Marinha e ao 
Aquário Vasco da Gama”. 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE  

A atividade implementada teve como principais objetivos: desenvolver o 
conhecimento sobre a diversidade da fauna marinha das grandes profundidades; 
compreender as adaptações dos organismos ao meio onde vivem; conhecer os diferentes 
instrumentos de navegação; conhecer o trabalho do Rei D. Carlos como oceanógrafo; 
compreender a importância da evolução tecnológica para o avanço da oceanografia; 
compreender a forma como os cientistas trabalham; compreender a natureza transitória 
do conhecimento científico; desenvolver capacidades de observação através do desenho 
e desenvolver a criatividade. 

A atividade foi desenvolvida em sala de aula e em dois museus de ciência 
diferentes. Pretendia-se que a aquisição/aprofundamento de conhecimentos fosse 
construtiva, crítica e combinasse saberes de várias áreas, concretamente, o Estudo do 
Meio/História, o Português, a Expressão Plástica e as Tecnologias de Informação e 
Comunicação e permitisse que os alunos resolvessem as tarefas em grupo numa partilha 
de ideias, opiniões e saberes. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

Iniciou-se a atividade com a realização de um pré teste para observar quais os 
conhecimentos e conceitos que os alunos tinham sobre: a vida a grandes profundidades; 
a adaptação e as caraterísticas dos organismos a esses ambientes; as caraterísticas dos 
oceanos quanto às zonas de luz e a sua relação com a temperatura. Seguidamente, 
procedeu-se à leitura e análise do conto O sonho do rei D. Carlos, de Raquel Gaspar. Ao 
longo da leitura, os alunos foram questionados e questionaram aspetos relacionados com 
a vida nas profundezas dos oceanos e a forma como a investigação foi e é feita. Após a 
leitura do conto, foram visualizados alguns vídeos sobre expedições marinhas que 
pretendem conhecer a vida nas profundidades dos oceanos.  
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Realizaram, uma visita de estudo ao Aquário Vasco da Gama para observarem o 
trabalho e o estudo desenvolvido pelo rei e seus colaboradores sobre a fauna e flora, na 
costa portuguesa, conhecerem os instrumentos usados para os vários estudos 
oceanográficos e observarem peixes e organismos de grandes profundidades. 
Posteriormente, efetuaram uma visita ao Museu da Marinha onde descobriram e 
experienciaram situações que lhes permitiram apreender princípios científicos e 
conhecimentos sobre a vida a grandes profundidades. Aqui conheceram modelos de 
embarcações usadas pelos pescadores, reconheceram instrumentos de navegação e 
aparelhos para recolhas biológicas e perceberam, particularmente, o papel do rei D. 
Carlos na construção e divulgação desses conhecimentos. Ao longo desta visita, os 
alunos foram desafiados a observar aspetos particulares de objetos expostos, a 
representá-los graficamente bem como a aplicar conhecimentos num processo interativo 
de aprendizagem.  

Em sala de aula, puderam aprofundar informação, entrosar e combinar os 
conhecimentos para elaborarem, em grupo, diários de bordo (tarefa, de entre as quatro 
possíveis, escolhida por todos os grupos). Nestes diários, onde se imaginaram 
colaboradores do rei ou cientistas em expedição marinha, os alunos aplicaram 
conhecimentos sobre: a diversidade da fauna marinha das grandes profundidades, as 
adaptações dos organismos ao meio onde vivem, os diferentes instrumentos de 
navegação. A tarefa foi concluída com a apresentação de cada trabalho ao grupo/turma. 
Finalmente, os alunos responderam a um pós teste, em tudo idêntico ao pré teste, que 
permitiu avaliar qual a compreensão e aquisição de conceitos conseguida.  

Esta atividade permitiu que os alunos compreendessem a importância que os 
trabalhos realizados pelo rei D. Carlos tiveram para o conhecimento científico da altura, 
estando presente a ideia de evolução do conhecimento, e a influência que a sabedoria 
dos pescadores teve para esse mesmo conhecimento. 

Contrariando os cientistas, os pescadores já sabiam que existia vida nos 
fundos porque pescavam peixes. E o rei D. Carlos ajudou-os, e aproveitou os 
seus conhecimentos. Podia não saber muito bem algumas coisas sobre isso, 
mas aproveitou os seus conhecimentos para estudá-los, e para mostrar ao 
mundo que estava errado. 

Permitiu também a aquisição de conhecimento científico relacionado com a 
temática: 

Eu não sabia que as características dos peixes das grandes profundidades 
eram diferentes…há lá menos luz, maior pressão e a temperatura é muito 
baixa.  
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REFLEXÃO DO PROFESSOR 

Por participarem neste projeto há algum tempo, verificou-se uma evolução muito 
significativa e positiva no comportamento dos alunos. Assim, rápida e facilmente iniciaram 
o trabalho. Assimilaram os conceitos e conhecimentos novos, discutiram de forma 
empenhada, utilizando linguagem adequada, refletiram, combinaram saberes e fizerem 
inferências em situações que não dominavam. Partindo dos saberes já interiorizados e 
percebendo as relações entre algumas variáveis (fatores ambientais, caraterísticas 
exteriores dos animais ou plantas, entre outros) os alunos demonstraram ser capazes de 
chegar de modo próprio ao conhecimento. Contudo, o elevado número de alunos por 
grupo, dificultou a gestão dos conflitos e do tempo. Assim, a duração prevista, 
inicialmente, de dois dias foi alargada. Foi percetível a aquisição e aplicação de 
conhecimentos sobre o tema em estudo bem como a compreensão sobre o papel dos 
investigadores ao longo dos anos e, a sua importância no avanço do conhecimento 
científico. Verificou-se, pois, evolução ao nível: 

- Da comunicação no uso de terminologia e linguagem científica, na análise e 
interpretação das fontes de informação, nos debates ocorridos e na apresentação dos 
trabalhos; 

- Do raciocínio aquando da interpretação de dados, dos esclarecimentos e das 
explicações ocorridas nas suas intervenções e realizações; 

- De atitudes de capacidade de observação, de criatividade e pensamento crítico. 
Aliando o ambiente formal de sala de aula e os não formais e incorporando 

transversalmente as disciplinas de Estudo do Meio, Português, Expressão Plástica com 
recurso às Tecnologias de Informação e Comunicação, é possível transmitir, aprofundar, 
adquirir e aplicar conceitos e conhecimentos científicos e tecnológicos. Os alunos 
percebem a importância do papel do rei D. Carlos na investigação oceanográfica, 
compreendem a fauna das grandes profundidades e as suas adaptações e apercebem-se 
de como se constrói o conhecimento científico. 
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VISITA DE ESTUDO AO JARDIM BOTÂNICO DA UNIVERSIDADE DE 
LISBOA: PLANIFICAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE UMA 

ATIVIDADE INVESTIGATIVA PROMOTORA DA APRENDIZAGEM ATIVA 
DAS CIÊNCIAS 

Gonçalo Nuno Carreira Pereira1; Helena Moita de Deus2 
1Universidade de Lisboa – Instituto de Educação; 2EB2,3 Dom Francisco Manuel de Melo 

Resumo 
Neste trabalho apresenta-se a planificação, implementação e avaliação de uma atividade 
investigativa enquadrada numa visita de estudo ao Jardim Botânico da Universidade de Lisboa. A 
atividade teve como participantes 29 alunos do 8.º ano de escolaridade e foi estruturada com 
aulas de preparação, visita de estudo e aulas de consolidação, seguindo o modelo teórico dos 5 
E’s de Bybee (2002). As atividades que promovam uma aprendizagem ativa podem permitir o 
desenvolvimento de um leque mais alargado de competências investigativas, como diagnosticar 
problemas, planificar e desenvolver investigações, analisar dados, pesquisar informação, 
comunicar, trabalhar em grupo, entre outras. Foram construídos e aplicados instrumentos para a 
avaliação de competências investigativas. Verificou-se que a atividade promoveu o 
desenvolvimento deste tipo de competências, promovendo também a motivação dos alunos para 
a aprendizagem das ciências naturais. Ao longo da atividade, foi fornecido feedback, dando aos 
alunos a oportunidade de melhorarem o seu trabalho. Deste modo, os alunos puderam perspetivar 
a educação em ciências como um processo contínuo que lhes permite evoluir no sentido de 
melhorarem continuamente as suas competências. 

Palavras–Chave: Jardim Botânico, visita de estudo, aprendizagem ativa, feedback, avaliação. 

Abstract 
This work presents the planning, implementation and assessment of an investigative activity that 
involved 29 students, from the 8th grade, during a fieldtrip to the Botanical Garden of the University 
of Lisbon. This activity was structured using preparation lessons, fieldtrip and follow up lessons. 
The theoretical model of the 5 E's by Bybee (2002) was applied in the planning of the activity. 
Active learning allow for the development of a wider range of investigative skills, such as: how to 
identify problems, plan and carry out investigations, analyse data, looking up information, 
communicate, work in groups, among others. Instruments to evaluate investigative skills were 
developed and applied. It was found that this activity promoted the development of investigative 
skills and, at the same time, booster student’s motivation for learning natural sciences. Throughout 
the activity feedback was provided to students, enabling them to improve their performance and 
giving the opportunity to view science learning as a continuous process to enhance their skills. 

Keywords: Botanical garden, fieldtrip, inquiry, feedback, assessment. 

INTRODUÇÃO 
As experiências de aprendizagem fora da escola envolvem muitas características 

da aprendizagem formal, complementando-a, pois permitem a construção do 
conhecimento com significado pessoal, a realização de escolhas genuínas e de tarefas 
desafiadoras, o controlo sobre a aprendizagem e a colaboração com outros (Tal, 2013). 
Porém, para que estas sejam efetivas devem ser planificadas, cuidadosamente 
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implementadas e devem continuar a ser trabalhadas quando de volta à sala de aula 
(Dillon et al., 2006). 

As visitas de estudo constituem uma extensão das aulas formais, funcionando 
como um elemento integrador de conteúdos/aprendizagens, potenciador da motivação 
dos alunos para consolidar as aprendizagens realizadas em ambos os contextos. As 
visitas de estudo devem ser sempre estruturadas de modo a incluir aulas de preparação 
(antes) e de consolidação (depois). 

Na atividade apresentada descreve-se a preparação, implementação e avaliação 
de uma visita de estudo ao Jardim Botânico da Universidade de Lisboa (JBUL), 
planificada de acordo com o modelo de aprendizagem ativa das ciências, enquadrada nos 
conteúdos de Ciências Naturais do 8.º ano, nomeadamente, os ecossistemas e a gestão 
sustentável dos recursos. Teve como participantes uma turma de 29 alunos de uma 
escola do concelho de Odivelas. 

Pretendeu-se, com este trabalho, responder ao seguinte problema: “Como 
desenvolver uma atividade investigativa, promotora da aprendizagem das Ciências 
Naturais, centrada numa visita de estudo ao JBUL?” 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE 
O problema foi operacionalizado nos seguintes objetivos: desenvolver uma 

estratégia didática promotora de trabalho investigativo no JBUL; avaliar o impacto da 
estratégia nas aprendizagens dos alunos e refletir acerca da importância de implementar 
atividades investigativas nas aulas de ciências naturais. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
A atividade foi planificada tendo por base o modelo teórico dos 5 E’s de Bybee 

(2002), contemplando as fases de motivar, explorar, explicar, ampliar e, transversalmente, 
avaliar. As aulas pré-visita englobaram duas fases de motivação (motivar). Numa primeira 
fase, motivou-se a turma em relação ao espaço a visitar, abordando o tema: “O Jardim 
Botânico como espaço privilegiado para a aprendizagem fora da sala de aula”. Para tal, 
os alunos construíram mapas de conceitos tendo por base as questões: O que é um 
Jardim Botânico?/Para que serve um Jardim Botânico? Na segunda fase de motivação, 
apresentaram-se vários temas através de Concept Cartoons (Naylor & Keogh, 2000). A 
sua análise permitiu estimular cada grupo para a respetiva temática, focalizando e 
promovendo a discussão. De seguida, foi identificado o problema e, sobre ele, foi 
construída a primeira versão do mapa conceptual do grupo. Neste momento, utilizou-se 
uma tabela de verificação para avaliar a formulação do problema de investigação de cada 
grupo (avaliar). 

De seguida, iniciou-se a planificação da recolha de dados de cada grupo. Para tal, 
os alunos tiveram acesso à planta do JBUL, à lista de espécies e sua localização. Aplicou-
se uma tabela de verificação para avaliar o planeamento da investigação feito pelos 
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alunos (avaliar). No JBUL realizaram a recolha de dados e registaram as observações 
(explorar). 

Nas aulas de pós-visita, o trabalho foi realizado autonomamente. Os alunos 
analisaram e discutiram os resultados. Utilizou-se uma tabela de verificação para avaliar a 
análise e o tratamento dos dados (avaliar). As questões irresolúveis com os dados 
recolhidos no JBUL foram resolvidas com pesquisas bibliográficas (ampliar). 

Os resultados das investigações foram entregues, numa primeira versão, em 
suporte eletrónico, de acordo com as instruções fornecidas para estruturar as 
apresentações. Foi dado feedback às primeiras versões com o objetivo destas serem 
melhoradas (avaliar). Depois, cada grupo comunicou as suas conclusões devidamente 
fundamentadas (explicar). Noutra aula, a turma completou o mapa conceptual acerca do 
JBUL, integrando os contributos do trabalho desenvolvido pelos diferentes grupos. 

REFLEXÃO DO PROFESSOR 
Os alunos mostraram interesse e motivação ao utilizar os concept cartoons. A sua 

exploração permitiu que os grupos formulassem problemas adequados, abertos e 
resolúveis nas condições existentes. Porém, alguns grupos formularam problemas pouco 
abrangentes. 

O mapa de conceitos inicial permitiu compreender as ideias prévias dos alunos e o 
final funcionou como um elemento estruturador e de síntese dos dados e respetiva 
análise, permitindo também integrar a informação recolhida. Os grupos que apresentaram 
o mapa final mais complexo foram aqueles que fizeram uma análise e discussão dos 
resultados mais aprofundada e estruturada. A avaliação dos mapas conceptuais pré e 
pós-visita de cada grupo realizou-se com base numa análise quantitativa, verificando-se 
um aumento dos números de conceitos, de ligações corretas, de ligações cruzadas, de 
preposições corretas e de níveis hierárquicos (Figura 1). 

A fase de planificação permitiu aos alunos refletir sobre o trabalho que iriam 
realizar, possibilitando uma maior autonomia no JBUL. Os grupos identificaram os 
materiais necessários à investigação, incluindo materiais de escrita e máquinas 
fotográficas. Relativamente aos métodos de registo de dados, houve quatro grupos que 
não os explicitaram na planificação inicial, tendo-os explicitado na comunicação da sua 
investigação. No que diz respeito à seleção dos dados a recolher para responder ao 
problema, vários grupos não os explicitaram nem inicialmente, nem na apresentação final. 
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Figura 1. Resultados da aplicação da grelha de análise quantitativa dos mapas de conceitos. 

!  

O conhecimento prévio das espécies de seres vivos que iriam estudar permitiu a 
sua fácil identificação, dando aos alunos uma grande satisfação e confiança, resultando 
num maior envolvimento. Durante a visita, os alunos tiraram apontamentos e fotografias 
das plantas e dos placares informativos. Alguns grupos não selecionaram a informação de 
acordo com o problema definido. Os alunos mostraram-se bastante empenhados e 
motivados na realização deste trabalho. 

A apresentação da investigação foi preparada pelos alunos, fora da sala de aula e 
os grupos entregaram as primeiras versões das apresentações via correio eletrónico. 
Nestas foram detetados aspetos a melhorar, nomeadamente o incumprimento das 
instruções previamente fornecidas. Um grupo apresentou os resultados sem selecionar os 
dados recolhidos de acordo com a problemática. Neste feedback deram-se sugestões e 
os alunos melhoraram diversos aspetos da apresentação das suas investigações. 
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Quanto à seleção dos dados, verificou-se que um grupo não recolheu toda a 
informação necessária à resolução do seu problema e outro grupo usou dados recolhidos 
na internet, por não ter recolhido no JBUL os dados adequados à resolução do seu 
problema. A organização, tratamento e análise descritiva dos dados realizaram-se de 
forma adequada por todos os grupos. 

Muito embora os trabalhos apresentados tenham sido muito ricos, considera-se 
que a discussão dos resultados foi limitada. Para tal pode ter contribuído a falta de 
competências de argumentação de alguns alunos da turma. 

Tendo em consideração a experiência adquirida com a implementação desta 
atividade investigativa, recomenda-se que os alunos desenvolvam competências 
investigativas noutros contextos (realização de atividades experimentais e de tomadas de 
decisão, etc.). Em particular, a qualidade da planificação da investigação a realizar no 
JBUL é crucial, facilitando o trabalho autónomo dos alunos que, devido à dimensão do 
local, ficam com acesso limitado às orientações do professor. Considera-se fundamental 
uma cuidadosa preparação prévia pelo professor e um acompanhamento das atividades 
com feedback constante, de modo a assumir um papel tutorial, monitorizando e 
questionando o trabalho investigativo. 
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PROMOVENDO A LITERACIA CIENTÍFICA DE UM GRUPO DE IDOSOS 
DE UMA FREGUESIA RURAL DO INTERIOR DO PAÍS 

Dolores Estrela Alveirinho; Cátia Salgueiro; Fernanda Pinheiro; Sandra Silvestre; 
Suzana Salgueiro 

Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Educação 

Resumo 
As atividades que se apresentam nesta comunicação foram realizadas no âmbito da Semana da 
Ciência & Tecnologia2014, por um grupo de estudantes a frequentar a Unidade Curricular de 
Promoção da Saúde, da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco. 
Subordinadas ao tema A Ciência dos Frutos de Outono e tendo por base a Ciência da Castanha 
(Castanea sativa), as atividades foram desenvolvidas aplicando-se uma prática pedagógica de 
ensino experimental de Ciências através da resolução de problemas, com idosos, com média de 
idades de 78 anos, num ambiente não formal de aprendizagem, num Centro Social de uma 
freguesia rural do interior do país, no distrito de Castelo Branco. Foram criadas oportunidades 
para facultar ao cidadão comum, independentemente da idade, a possibilidade de fazer Ciência 
na sua própria comunidade, extrapolando-se as paredes da estrutura escolar. Contribuiu-se para o 
alargamento dos conhecimentos, a construção de conceitos científicos e o desenvolvimento de 
capacidades e atitudes que se assumem como um contributo para o incremento da literacia 
científica dos indivíduos ao longo da vida e como como um meio de prevenir a exclusão social. 

Palavras–Chave: Literacia científica; ensino experimental das ciências; ciência do fruto castanha; 
ambiente não formal de aprendizagem; envelhecimento saudável. 

Abstract 
The activities that we present in this oral communication, were performed during the Science & 
Technology 2014 week by a group of students of a Higher School of Education of Polytechnic 
Institute of Castelo Branco. On the theme The Autumn Fruits Science and specifically the Chestnut 
Fruit Science (Castanea sativa), the activities were developed in a non-formal learning 
environment by applying the scientific inquiry process with elderly, the average age of the 78 years 
old, in Social Centre for older people, of a rural village of Castelo Branco. We have created 
opportunities to allow the citizen, regardless of age, to have the possibility of doing the science 
process, outside of school, in their own community and contribute to the expand their own 
knowledge, the construction of scientific concepts and the development of skills and attitudes 
which are seen as a contribution for the development of scientific literacy of individuals throughout 
life, and a way to preventing social exclusion. 

Keywords: scientific inquiry process; scientific literacy; chestnut fruit science; non-formal learning 
environment; healthy aging. 

INTRODUÇÃO 
A educação em Ciência é fundamental para que os cidadãos adquiram 

competências que permitam fazer face a uma sociedade cada vez mais tecnológica e 
científica, implicando o desenvolvimento de saberes e de capacidades que possibilitem 
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uma compreensão da Ciência de forma alargada e funcional (DeBoer, 2000), potenciando 
a literacia científica dos indivíduos ao longo da vida. 

Optou-se por uma metodologia de trabalho de projeto (Serrano, 2008), tendo sido 
implementada uma prática experimental de Ciências pela resolução de problemas com 
um grupo de idosos, na Semana C&T2014. 

 Envolveram-se os idosos no processo de fazer Ciência, para compreenderem 
como o saber científico é construído e valorizarem a “ciência como uma componente 
importante na nossa cultura, uma vez que nos fornece as explicações mais importantes 
sobre o mundo natural” (Vieira & Vieira, 2014, p.7). Bem como, por se acreditar no 
preconizado pela UNESCO sobre a importância da educação ao longo da vida, 
considerando a aprendizagem como um meio de prevenir a exclusão social (Delors, 
1996).  

Para proporcionar aprendizagens tão próximas quanto possível da comunidade dos 
aprendentes (CE, 2000), as atividades foram implementadas no ambiente de vida diária 
destes idosos – o Centro Social e Paroquial de Cebolais de Cima, Freguesia do interior do 
país. 

A temática selecionada - A Ciência dos Frutos de Outono: Ciência da Castanha - 
justificou-se por ser próxima das vivências dos intervenientes.  

As estudantes que desenvolveram esta prática, efetuaram pesquisas bibliográficas 
e realizaram o diagnóstico da intervenção. Com o apoio da docente, sistematizaram a 
informação teórica, e construíram o plano de ação a partir da questão “Como proporcionar 
um ambiente favorável ao bem-estar destes idosos, através da experimentação em 
Ciências, promovendo uma intergeracionalidade positiva?”, definindo objetivos, 
atividades, instrumentos e indicadores de avaliação e recursos. Após a implementação, 
procederam à avaliação dos resultados e do processo.  

Ao estabelecer-se um diálogo entre a escola e uma realidade espaço/pessoas 
pouco provável para se fazer Ciência, desenvolveu-se uma prática geradora de 
aprendizagens relevantes e significativas, para além de se ter reforçado a compreensão 
do conceito holístico e positivo de saúde.  

OBJETIVOS DA ATIVIDADE  
- Desenvolver a literacia científica num ambiente não formal de aprendizagem;  
- Facultar ao cidadão comum, independentemente da idade, a possibilidade de 

fazer Ciência; 
- Proporcionar aprendizagens científicas, ao longo da vida, tão próximas quanto 

possível do contexto natural dos participantes; 
- Reduzir o isolamento social da pessoa idosa. 
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
A intervenção foi implementada durante uma tarde, em contexto real, com uma 

amostra de 13 idosos institucionalizados, com autonomia e sem deterioração cognitiva, 
selecionada pela Técnica do Centro. 

Como motivação para o tema, as estudantes recorreram à canção adaptada Ai, ai, 
ai, minha castanhinha, tendo dado tempo para os idosos interagirem. Recordaram os 
magustos de antigamente e ao referirem que davam um corte na casca da castanha para 
as assarem, despoletou-se a definição do problema Por que razão se corta a casca 
(pericarpo) das castanhas antes de serem assadas ou cozidas?. Para responder à 
questão, realizaram atividades experimentais simples com controlo de variáveis (Figura 
1), interpretando os protocolos apresentados.  

Figura 1. Uma das atividades experimentais: verificação da presença de água no miolo (semente) 
da castanha, utilizando sulfato de cobre anidro. 

!  
Os idosos foram desafiados a aplicarem os saberes científicos adquiridos para 

explicarem a ciência da adivinha Tenho camisa e casaco, Sem remendo nem buraco, 
Estoiro como um foguete, Se alguém no lume me mete. Rapidamente alguém disse “a 
água do miolo da castanha, quando aquecida, transforma-se em vapor ‘expandindo-se’ e 
se a casca não estiver cortada a castanha explode”.  

Para exploração sensorial da textura, cor, cheiro e som, os idosos manusearam 
ouriços e folhas do castanheiro (Castanea sativa). Construíram o ciclo de vida, verificaram 
que a castanha é fruto seco, a parte comestível é semente, …. 

A avaliação da atividade foi efetuada através da consecução dos indicadores de 
avaliação definidos, de um questionário de avaliação do grau de satisfação e de uma 
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grelha de observação dos idosos, baseada nas expressões faciais, frases verbalizadas e 
participação ativa/passiva. As estudantes procederem à análise e interpretação dos dados 
e elaboraram um relatório reflexivo.   

REFLEXÃO DO PROFESSOR 
A docente redigiu uma síntese do processo e avaliou o projeto através da 

orientação tutorial, das notas de campo e da análise de conteúdo do relatório reflexivo das 
estudantes. 

Os dados da observação dos idosos permitiram avaliar o impacto positivo que esta 
prática teve no seu bem-estar, ao colocar a pessoa idosa a vivenciar o processo de fazer 
Ciência para compreensão da explicação científica dos seus saberes-fazer.  

A avaliação do grau de satisfação evidenciou que consideraram os conteúdos 
importantes, recordaram lembranças antigas, valorizaram o facto de “fazermos 
experiências como os cientistas (Sr. João). “Toda a vida lidámos com castanhas e 
castanheiros e não conhecíamos a ciência deles. Afinal todos os frutos, mesmo os secos, 
têm água, não é verdade?” (D. Maria).  

“Foi evidente através das expressões faciais dos idosos que estes ficaram 
surpreendidos no momento da realização da experiência, a maioria não sabia que a 
castanha é composta por água, sabiam sim que têm de dar um golpe nesta, mas não 
sabiam o porquê”. (…) “tinham conhecimentos sobre a castanha, mas  não conheciam a 
ciência deste fruto”. (…) “também nós aprendemos  as tradições e a ciência da castanha 
e do castanheiro” . (…) “a interação entre todos foi muito importante, todos participaram, 
mesmo os que apresentavam dificuldades” (as estudantes).  

O Centro Social foi um excelente espaço não-formal de aprendizagem, 
proporcionou a realização de um trabalho que permitiu uma abordagem integradora de 
saberes científicos, sociais e culturais da pessoa idosa e das estudantes e o 
desenvolvimento, por parte destas, da capacidade de trabalho de grupo com respeito e 
tolerância mútuos, de pesquisa, seleção, organização e comunicação de informação. 

A prática experimental das Ciências contribuiu para a aquisição de conhecimentos 
científicos, capacidades e atitudes que aumentam a literacia científica dos indivíduos ao 
longo da vida, constituindo um meio de prevenir a exclusão social. 

 Proporcionou também um ambiente favorável à saúde e qualidade de vida da 
pessoa idosa, facultou a estimulação cognitiva e sensorial, valorizando os seus saberes, 
potenciando a sua autoestima.  

Relativamente ao impacto da prática vivenciada para a formação profissional e 
pessoal das estudantes, estas referiram-se às competências adquiridas com o fazer 
Ciência, como sejam a curiosidade, o rigor, a persistência e a reflexão crítica sobre o 
trabalho efetuado, fundamentais para a sua vida como cidadãs informadas e como futuras 
profissionais.  
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Concluindo, podemos salientar que a educação em Ciências deve estar orientada 
para a aquisição e desenvolvimento de uma literacia científica que envolva competências, 
capacidades, atitudes e valores acerca dos processos da Ciência, e que estas 
aprendizagens devem ocorrer ao longo da vida, não só no período de escolaridade 
(Chagas, 2000), para além de que não devem formar necessariamente apenas uma elite 
cientificamente educada, mas cidadãos capazes de lidar no seu quotidiano, com os 
aspetos científicos.  
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IMPLEMENTAÇAO DA MECATRÔNICA NO ENSINO DE FÍSICA NO 
CONTEXTO DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR 
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(UESC) /DCET 

Resumo 
Observa-se que muitos alunos do Ensino Médio têm dificuldade de relacionar os conteúdos de 
Física a situações cotidianas e também de perceber a sua importância para resolver problemas 
reais. Neste sentido, há esforços em superar as concepções de um ensino de Física voltado para 
o acúmulo de informações e descontextualizado. Nesta perspectiva, o presente estudo apresenta 
considerações sobre intervenções pedagógicas com alunos do primeiro ano do Ensino Médio, 
participantes do Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) numa escola pública estadual da 
Bahia-Brasil. Nas intervenções, foram utilizados protótipos mecatrônicos para realizar práticas 
experimentais investigativas, destacando um problema social: a morte no trânsito. Diante da 
situação problema apresentada, os alunos reunidos em equipe, participaram de ações 
investigativas como: coleta de informações, discussão de soluções, elaboração e teste de 
hipóteses, produção textual e apreensão de conhecimentos científicos. Nesse contexto, são 
consideradas as bases teóricas fundamentais para tratar de atividades experimentais que 
sustentam um Ensino de Física que visa a Alfabetização Científica, como os Eixos Estruturantes 
da Alfabetização Científica e as etapas para atividades experimentais investigativas. Para tratar os 
dados proeminentes da execução das atividades como vídeos, imagens, diários de bordo e 
relatórios, consideramos imprescindível um olhar através de indicadores da alfabetização 
científica, pois é através deles que é possível identificar habilidades inerentes ao processo de 
Alfabetização Científica. Espera-se que os resultados deste trabalho proporcionem reflexões 
críticas sobre práticas metodológicas pautadas na utilização da mecatrônica, ressaltando a 
importância de um Ensino de Ciências contextualizado, que dê significado aos seus conteúdos, 
que estimule e desenvolva o espírito científico do discente e do docente. 

Palavras–Chave: Ensino de Física, Alfabetização Científica, Mecatrônica 

Abstract 
It is observed that many high school students have difficulty to relate the contents of physics to 
everyday situations. Thus, it is necessary one guided education in a different methodology, which 
gives meaning to their content, stimulating and developing the scientific spirit of the student and 
the teacher. Against the teaching of physics facing the accumulation of information and 
decontextualized, this study presents considerations about pedagogical interventions with students 
of the first year of high school, participating in Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) state of 
Bahia-Brazil. Interventions idealized use mechatronic prototypes to perform investigative 
experimental practices, highlighting a social problem: the death in traffic. Working in teams 
students participate in investigative actions so they can gather information, discuss solutions, 
develop and test hypotheses, produce texts, understand scientific knowledge to problem solving. In 
this context the fundamental theoretical bases are considered to deal with experimental activities 
that support a Physics Teaching aimed at Scientific Literacy, as the structuring axis of Scientific 
Literacy and the steps to investigative experimental activities. To address the outstanding data of 
the implementation of activities such as videos, images, logbooks and reports, we consider 
essential a look through the scientific literacy indicators, because it is through them that we can 
identify skills inherent in the Scientific Literacy process. It is expected that the results of this study 
provide a critical reflection on methodological practices based on the use of mechatronics, 
highlighting the importance of a contextualized Science Teaching. 
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Keywords: Physics Teaching, Scientific Literacy, Mechatronics 

INTRODUÇÃO 

Frente aos anseios contemporâneos sobre o processo ensino-aprendizagem de 
Física, nos deparamos com diversos obstáculos ainda a serem superados como, por 
exemplo, a reformulação do currículo, o aprimoramento dos aspectos metodológicos, a 
inserção de novas tecnologias e a superação de paradigmas. Visando contribuir para a 
constante evolução do Ensino de Física, e em oposição ao ensino tradicional, este 
trabalho trata sobre a incorporação de recursos tecnológicos a atividades experimentais 
no Ensino Médio, caracterizadas, principalmente, pelo caráter investigativo, 
contextualizado e de significados. 

A mobilização por novas tecnologias, saberes, metodologias e procedimentos que 
envolvem o uso da robótica e de dispositivos mecatrônicos em ambientes educacionais 
conduz para ações investigativas sobre o reflexo dessas tecnologias no processo ensino-
aprendizagem. 

Dessa forma, calcamos nossas ações em fundamentos teórico-metodológicos 
voltados para um aprendizado que vislumbrasse condições para a alfabetização científica 
e promovesse ao indivíduo desenvolver habilidades e competências necessárias para que 
compreenda e interaja com o mundo que o cerca. Nessa perspectiva, avaliamos o uso de 
dispositivos mecatrônicos numa atividade prática investigativa com os alunos do primeiro 
ano do Ensino Médio pertencentes ao Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), um 
programa do Governo Federal que integra ações do Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE) para induzir a reestruturação dos currículos do Ensino Médio. Na 
atividade, utilizou-se um veículo mecatrônico para simular uma situação problema real 
relacionada ao trânsito na qual estavam intrínsecos conhecimentos da Física, em 
especial, a Mecânica Clássica. 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE 
Diante da oportunidade de associar o uso da mecatrônica ao Ensino de Física 

investigativo, avalia-se como as atividades práticas que utilizam dispositivos mecatrônicos 
de baixo custo podem estabelecer condições propícias ao processo ensino-aprendizagem 
de Física que almeje a alfabetização científica. Nessa perspectiva, consideramos os 
indicadores de alfabetização científica propostos por Sasseron e Carvalho (2008) para 
avaliar os documentos oriundos da intervenção como os diários de bordo, relatórios 
individuais, vídeos e imagens. Atrelado a essa investigação, os objetivos específicos que 
permeiam nossos interesses são: avaliar atividades práticas com dispositivos 
mecatrônicos nas salas de aula que visem resolver situações problemas associadas ao 
dia a dia sob a perspectiva do conhecimento científico construído; utilizar dispositivos 
mecatrônicos para reproduzir situações do trânsito nacional de forma a estabelecer 
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discussões sobre o problema exposto, tecer possíveis soluções e interagir sobre a 
situação para solucioná-la; adequar as atividades com mecatrônica à sequência de ensino 
para atividades experimentais propostas por Carvalho (2010); avaliar as possíveis 
contribuições que as atividades com mecatrônica podem conceber para a Alfabetização 
Científica. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Considerando que a elaboração e o planejamento das atividades experimentais 

precedem à sua implementação, buscou-se, preliminarmente, bases teóricas que 
conduzem a um ensino que vise a alfabetização científica. Desta forma, as ações para 
elaboração da sequência didática foram norteadas a partir dos Eixos Estruturantes da 
Alfabetização Científica (Sasseron & Carvalho, 2008), a saber: compreensão básica 
de termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais; compreensão da 
natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática; 
entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio-
ambiente. 

Como um dos reflexos da influência dessas bases teóricas, destacamos a 
elaboração da situação problema que abrange um cenário do trânsito nacional: a morte 
no trânsito por atropelamento. Tal situação, materializada através do uso dos dispositivos 
mecatrônicos (DMs), constitui como a gênese das atividades investigativas. 

Para tratar da atividade experimental investigativa, levamos em conta a proposta 
de sequência de ensino apresentada por Carvalho (2010) compreendida em cinco etapas: 
apresentação do problema experimental pelo professor; resolução do problema 
pelos alunos; apresentação das atividades práticas desenvolvidas; explicação 
casual e/ou sistematizada do que foi feito; registro individual do experimento 
através de um relatório. 

Ao considerar a implementação da mecatrônica nas atividades experimentais, 
respeitamos as cinco etapas anteriormente postas e acrescentamos uma etapa que as 
antecede, denominada de etapa zero,  caracterizada pela montagem, programação e 
testes dos DMs. 

Diante da sequência devidamente estruturada, o próximo passo consistiu na sua 
implementação nos encontros do ProEMI. A intervenção aconteceu no laboratório didático 
de ciências, com alunos do primeiro ano do Ensino Médio, da rede estadual de ensino. 

Inicialmente, apresentou-se aos alunos a programação das atividades a serem 
desenvolvidas, seguida da formação de equipes, entrega dos kits de mecatrônica para 
cada equipe, início da montagem dos DMs, programação, testes e ajustes. Essas ações 
são constituintes da etapa zero. Antes da apresentação do problema experimental para 
os alunos, houve uma sensibilização inicial apresentando situações relacionadas ao 
trânsito. Na sequência, construíram o cenário investigativo no qual era reproduzida a 
situação de atropelamento. Ao concluírem a simulação apresentou-se o problema: Como 
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impedir que o pedestre seja atropelado? A partir disso, deu-se prosseguimento as etapas 
subsequentes, conforme posto anteriormente. 

Imagens, vídeos, diários de bordo e os relatórios individuais, originários da 
intervenção, constituem como documentos para análise dessa pesquisa. E para revelar 
indícios de que determinadas habilidades foram trabalhadas pelos alunos durante a 
investigação do problema e a discussão dos temas científicos, tratamos esses 
documentos sob o olhar dos Indicadores da Alfabetização Científica propostos por 
Sasseron & Carvalho (2008): seriação de informações, organização de informações, 
classificação de informações, raciocínio lógico, raciocino proporcional, 
levantamento de hipóteses, teste de hipóteses, justificativa, previsão e explicação. 
Esses Indicadores constituem como instrumentos eficazes para a análise das atividades 
propostas por delinear habilidades e destrezas requeridas durante a execução das 
atividades ou, o contrário, identificar ausências de determinadas habilidades em 
momentos de uso efetivo. 

REFLEXÃO DO PROFESSOR 
Os resultados alcançados nesse trabalho corresponderam às nossas expectativas 

sobre o uso dos DMs em atividades experimentais investigativas. Os alunos conseguiram 
desenvolver as atividades com destreza e entusiasmo, apresentaram questionamentos e 
possibilidades de resolução do problema e estabeleceram assim relações entre 
conhecimentos. Vale salientar que todo trabalho pedagógico foi pautado dentro da 
construção do conhecimento científico de forma coletiva, ou seja, a partir da manipulação 
da situação em análise, os alunos se manifestavam, construindo e testando as 
possibilidades de resolução. 

Dessa forma, observou-se que os indicadores da alfabetização científica 
(SASSERON, 2008) representam instrumentos essenciais por atribuir fortes convicções 
sobre as nossas expectativas em relação ao uso DMs associados às atividades práticas 
experimentais investigativas para Ensino de Física. Os indicadores trouxeram “à tona”, 
indícios da potencialidade quando se explora o aspecto lúdico desses dispositivos a 
ações investigativas que envolvam, de fato, problemas reais e de interesse à sociedade. 

Tecemos também considerações às atividades de forte caráter lúdico, as quais 
estão inclusas as práticas com robótica e mecatrônica. As expectativas do uso da robótica 
e mecatrônica na contemporaneidade já superaram os aspectos lúdicos e transcenderam 
para o lúdico funcional, ou seja, que esses recursos contribuam de fato para o processo 
de ensino-aprendizagem. 
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UMA PROPOSTA DE ENSINO DE FÍSICA ATRAVÉS DA MODELAGEM DE 
IMAGEM: FOTOGRAFIAS ESTROBOSCÓPICAS DIGITAIS E 

VIDEOANÁLISE  

Marco Adriano Dias1,2;Deise Miranda Vianna2,3; Paulo Simeão Carvalho4 

1 Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ); 2 Instituto Oswaldo Cruz/Programa de Ensino de 
Biociências e Saúde (EBS/FIOCRUZ); 3 Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (IF/UFRJ); 4 Departamento de Física e Astronomia, UEC, IFIMUP-IN, Faculdade de 

Ciências da Universidade do Porto (UP)  

Resumo 
Cientes da importância de um ensino de física que possibilite melhorar a cultura científica dos 
nossos alunos, apresentamos neste trabalho uma proposta didática que integra duas 
possibilidades de desenvolvimento de atividades interativas fundamentadas a partir da 
modelagem de imagem: a utilização de Fotografias Estroboscópicas Digitais (FED) e a 
vídeoanálise. Serão reportados os resultados obtidos com alunos do Ensino Médio, onde a técnica 
foi utilizada para o estudo dos movimentos corporais dos próprios alunos, envolvendo-os, assim, 
em seu próprio aprendizado. 
Atualmente essa proposta é objeto de investigação de tese de doutoramento no âmbito do 
Programa de Pós Graduação em Ensino de Biociências e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, 
Instituição brasileira de pesquisa na área de saúde pública, numa colaboração entre a 
Universidade do Porto (UP), a Escola de Biociências e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz (EBS/
FIOCRUZ), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). 

Palavras–Chave: Atividade Investigativa, Enfoque CTS, Fotografia Estroboscópica Digital (FED), 
vídeoanálise, modelagem de imagem 

Abstract  
Aware of the importance of physical education that makes it possible to improve the scientific 
culture of our students, we present in this paper a didactic proposal that integrates two possibilities 
for development of interactive activities based from image modelling: the use of the Digital 
Stroboscopic Photography and the video analysis. The reported results were obtained with high 
schools students, where the technique was used for the study of body motions of the students 
themselves, thus involving them in their own learning. 
Currently this proposal is the content of a Ph.d. thesis research within the framework of the Post 
Graduation Program in Biosciences and Health Education of the Fundação Oswaldo Cruz, 
Brazilian Research Institution in the area of public health, a collaboration between the University of 
Porto (UP), the School of Biosciences and Health of the Instituto Oswaldo Cruz (EBS/FIOCRUZ), 
the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) and Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). 

Keywords: Inquire activity, CTS, Digital Stroboscopic Photography (DSP), video análisis, image 
modeling 
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INTRODUÇÃO 

A utilização da modelagem de imagem para o estudo dos movimentos tem seu 
marco inicial na proposta de utilização das Fotografias Estroboscópicas, como recurso 
para o desenvolvimento de atividades experimentais no estudo da mecânica. A ideia geral 
remonta da época dos grandes projetos de ensino de Ciências, como o PSSC (Physical 
Science Study Committee, 1967) e o projeto Harvard (Holton, 1985). Na época, os 
movimentos dos corpos que podiam ser estudados com fins didáticos eram aqueles 
reproduzidos no laboratório fotográfico, pois a produção das fotografias necessitava de 
controle de luminosidade e de uma lâmpada estroboscópica. 

Com o advento das novas tecnologias e da era digital, a Modelagem de Imagem 
passou a contar com a possibilidade de utilização do vídeo digital para o estudo de um 
movimento qualquer, seja com a produção de uma Fotografia Estroboscópica Digital 
(imagens produzidas a partir de um vídeo e de um PC com softwares gratuitos), seja com 
a videoanálise usando programas gratuitos como o Tracker (www.cabrillo.edu/~dbrown/
tracker/ - acessado em 30/03/2015). Com isso, o planejamento de atividades didáticas 
utilizando a Modelagem de Imagem, pode contar com a possibilidade de propor estudos 
de movimentos reais e do cotidiano dos alunos, para que estes explorem os conteúdos 
científicos através da uma metodologia investigativa na forma de inquérito guiado. 

A utilização das FED como estratégia didática para uma investigação em forma de 
inquérito guiado foi proposta por Dias, Barros e Amorim (2009), no âmbito da produção de 
FED para fins didáticos sem lâmpada estroboscópica. A técnica de produção das FED 
pode ser utilizada para estudar movimentos de queda com resistência do ar. Essa técnica 
está atualmente disponível numa página da web na forma de um produto de dissertação 
de mestrado, para que o professor interessado possa utilizar para a elaboração das suas 
atividades didáticas (Dias, 2011). 

Neste trabalho apresentamos um exemplo de uma atividade de investigação 
proposta aos alunos de uma Escola de Ensino Médio da cidade do Rio de Janeiro, Brasil, 
num contexto de uma modalidade esportiva, o chute a uma bola de futebol. O objetivo 
desta atividade foi de levar os alunos a comparar as velocidades adquiridas pelas bolas 
após os chutes, a partir da análise conceptual das imagens estroboscópicas. Para tal 
foram gravados vídeos dos alunos em ação e analisadas as FED resultantes.  

OBJETIVOS DA ATIVIDADE: UTILIZAR A MODELAGEM DE IMAGEM COMO 
ALTERNATIVA AO LABORATÓRIO FORMAL 

A proposta didática que aqui se apresenta tem como questão central avaliar se a 
utilização da modelagem de imagem, usada como material didático alternativo ao 
laboratório formal para o estudo do movimento, contribui para o aprendizado efetivo dos 
alunos da educação básica. 

A busca por esta resposta levará em consideração algumas importantes questões: 
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i) Estudar o movimento dentro de um contexto: com a modelagem, todo corpo em 
movimento pode ser filmado e, posteriormente, esse vídeo transformado num autêntico 
registro do seu movimento. Isso abre muitas possibilidades de movimentos a serem 
estudados, nomeadamente filmar movimentos sugeridos pelos próprios alunos como é o 
caso neste trabalho. 

ii) Ao estudarem movimentos escolhidos por eles mesmos, acreditamos que haverá 
maior envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem. É nesse ambiente de 
aprendizado que pretendemos analisar se a utilização da modelagem num curso de 
mecânica, pode ser uma boa opção para o entendimento de fenômenos que só seriam 
observados em atividades formais de laboratório. Nesse ambiente, o professor tem o 
papel de mediador entre a cultura científica, que ele representa, e a cultura do cotidiano, 
representada pelos estudantes, no plano social da sala de aula (Cappechi, 2004). Para a 
investigação, os diálogos dos alunos serão registrados para análise, considerando-se as 
suas intervenções durante discussões com as argumentações visando a construção de 
explicações coletivas para determinado fenômeno relacionado ao movimento. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: ANÁLISE DE UM CHUTE A UMA BOLA DE FUTEBOL 
O exemplo apresentado se refere à atividade de chutar uma bola, de tal forma que 

a mesma atinja a maior velocidade possível. Foram escolhidos dois alunos aleatoriamente 
para chutarem a bola. Seus movimentos foram filmados e as imagens utilizadas para 
análise. Apresentamos a seguir as Fotografias Estroboscópicas Digitais dos dois 
movimentos. Percebe-se através dos deslocamentos em cada intervalo de tempo, que a 
rapidez da bola na Figura 2 é maior que a da Figura 1.  

Figura 1. Fotografia estroboscópica do movimento de uma bola após ser chutada por uma aluna. 
As distâncias entre duas posições consecutivas são proporcionais à velocidade da esfera 

!
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Figura 2. Fotografia estroboscópica do movimento de uma bola após ser chutada por um aluno 
nas mesmas condições que a figura anterior. As distâncias entre duas posições consecutivas são 

proporcionais à velocidade da esfera, que, nesse caso é quase o dobro da figura anterior 

Esta interpretação qualitativa do movimento da bola invoca o conhecimento 
conceptual do significado físico de velocidade, devendo constituir a primeira abordagem a 
este conceito. 

REFLEXÃO DO PROFESSOR 
A utilização da modelagem de imagem para a elaboração de estratégias didáticas 

que valorizam o contexto dos alunos e fomentam um aprendizado efetivo na sala de aula, 
permitiu-nos observar que há um grande envolvimento dos alunos no seu aprendizado. 
Com um enfoque voltado para as questões que relacionam a Ciência, a Tecnologia e a 
Sociedade (CTS), as discussões sobre os resultados obtidos e o diálogo argumentativo 
ocorrem e indicam a possibilidade de estar ocorrendo aprendizagem científica.  

A partir dessa vivência enquanto professores, confirma-se que quando uma 
disciplina de ciências é ensinada através de atividades investigativas, com o conteúdo 
contextualizado com questões do cotidiano do aluno numa perspetiva CTS, o processo de 
construção se dá através do diálogo entre os pares sobre o problema apresentado. 
Esperamos confirmar que para isso não é necessário um espaço formal de laboratório, 
pois os aspectos inerentes à investigação dos fenômenos, tais como as hipóteses 
levantadas para as questões propostas, a capacidade de predição do que poderá ocorrer 
e o desenvolvimento do senso crítico proporcionado pelos debates e argumentações 
entre eles, podem ser trabalhados no próprio espaço formal da sala de aula e a 
Modelagem de Imagem é capaz de recriar essa atmosfera de construção do 
conhecimento. 

A confirmação do potencial da Modelagem de Imagem para o ensino da física 
possibilitará a inclusão dessa estratégia de ensino no cotidiano das atividades de 

 !
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laboratório. Há possibilidade de se produzir um grande número de recursos de 
movimentos do cotidiano, para disponibilizar à comunidade escolar juntamente com os 
roteiros de utilização. Com isso, os professores que se interessem em desenvolver 
atividades investigativas com seus alunos poderão fazer uso desse material, que poderá 
ser distribuído online, e planejar suas aulas para uma prática letiva com maior 
envolvimento na aprendizagem. 
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 PROMOVENDO ESPAÇOS DE DIZER NA EDUCAÇÃO EM 
CIÊNCIAS 
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Resumo 
Este trabalho propõe reflexões sobre a promoção de práticas pedagógicas diferenciadas a partir 
de uma experiência na formação inicial de professores de ciências no Brasil. Tal experiência se 
deu na forma de estágio supervisionado de um curso de graduação para formação de professores 
em Ciências Biológicas, o qual foi realizado em uma escola da rede pública de ensino com 
estudantes com idade entre 11 e 14 anos e incluiu uma etapa de observação e uma de regência. 
Estagiária, professora orientadora do estágio e professor supervisor do estágio desenvolveram 
juntos uma proposta de intervenção pedagógica a qual buscou romper com modelos tradicionais 
de educação, a partir da flexibilização dos assuntos a serem desenvolvidos e de uma 
aproximação ao contexto dos estudantes. O tema trabalhado nos 14 encontros da etapa de 
regência foi modificações de ecossistemas. Como estratégias de ensino foram realizadas 
atividades de leitura e escrita, em busca de desconstruir discursos dominantes, como os 
presentes tradicionalmente em aulas de ciências, a partir da problematização de percepções de 
meio ambiente e sensibilização dos estudantes para sentidos que aproximem seres humanos 
(sociedade) e natureza. O trabalho foi desenvolvido a partir de um breve levantamento de histórias 
de leitura dos estudantes e culminou na produção de materiais escritos pelos mesmos, os quais 
evidenciaram um interesse por leitura e escrita e revelou outras possibilidades para o ensino de 
ciências. 

Palavras-chave: Ensino de ciências, análise de discurso, escrita e leitura. 

Abstract 
This work proposes reflections on the dissemination of innovative pedagogic practices out of an 
experience in science teachers’ initial vocational education in Brazil. The experience took place in 
a supervised curricular internship from a Biology teaching training undergraduate course and was 
performed in a public school with students aged 11 to 14 years and included a step of observation 
and another of teaching practice. The intern, internship academic tutor (university professor) and 
internship supervisor (school teacher) developed a proposition together for a pedagogical 
intervention which sought to break with traditional models of education by pondering the themes to 
be worked and by approaching the students' context. The theme developed during the fourteen 
meetings of the practice was modification of ecosystems. Reading and writing activities were 
carried out as a teaching strategy, aiming to desconstruct dominant discourses as the ones usually 
found in science classes, starting with environment perceptions’ problematization and sensitizing 
the students for meanings that approximate human beings (society) and nature. The work was 
carried out starting from a brief survey of the students’ histories of signification and culminated in 
the production of material written by themselves, in which was evident an interest for reading and 
writing and was revealed other possibilities for science teaching. 

Keywords: Science education, discourse analisys, writing and reading. 
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INTRODUÇÃO 

A formação inicial de professores nos cursos de licenciatura das universidades 
brasileiras inclui uma introdução à prática profissional que acontece em forma de estágio 
supervisionado em escolas de educação básica. Este trabalho relata uma experiência de 
estágio supervisionado no ensino de ciências realizado no decorrer de um semestre 
letivo, sob orientação e supervisão de uma professora da universidade e um professor da 
escola. Juntos pensamos uma proposta pedagógica que foi desenvolvida no âmbito do 
Programa Observatório de Educação (ObEduc), da Coordenadoria de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), vinculada ao Ministério da Educação (MEC) do 
Brasil. O programa busca promover uma aproximação entre escola e universidade a partir 
do desenvolvimento de projetos de pesquisa e/ou ensino. 

Pensando o estágio supervisionado como uma oportunidade de promover uma 
formação inicial diferenciada e práticas pedagógicas que rompam com modelos 
tradicionais de ensino, desenvolvemos uma proposta que permitisse uma aproximação 
dos temas de ciências ao contexto dos estudantes. Para tal fizemos uso de uma 
estratégia de ensino que incluiu atividades de leitura e escrita com abertura para a 
polissemia, proposta que emergiu de nossas leituras e discussões no ObEduc acerca do 
referencial teórico-metodológico da Análise de Discurso francesa (AD). 

Na perspectiva da AD a linguagem, o discurso e o próprio sujeito não são 
transparentes, pois os sentidos não são unívocos, mas construídos no processo de 
interação entre sujeito, linguagem, pensamento e mundo (Orlandi, 2003). No contexto 
escolar, o plano de aula, a prática do professor e as estratégias de ensino constituem as 
condições de produção de leitura, escrita e produção de sentidos  dos estudantes. Estas 
condições de produção podem permitir que as leituras e experiências que o estudante 
traz em sua memória, dentro e fora da escola (chamadas histórias de leitura), emerjam 
nas aulas de ciências  (Cassiani & Almeida, 2005;  Cassiani & Nascimento, 2006). 

O estágio realizou-se em uma escola municipal que atende uma comunidade 
localizada em uma ocupação irregular, composta por famílias de baixa renda. A escola 
está imersa na comunidade e no cotidiano de seus moradores. Para o desenvolvimento 
das atividades, elaboramos uma sequência didática para 14 encontros e escolhemos a 
turma do 7º ano do Ensino Fundamental (idade de 11 a 14 anos). Durante dois meses 
desenvolvemos o assunto “ecossistemas modificados” buscando exercitar uma visão 
crítica sobre a relação do homem e da natureza, como descreveremos a seguir. 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE 
Giraldi (2010) constatou que, por meio da utilização de diferentes textos, é possível 

facilitar a construção de espaços de dizer para o estudante. O estímulo à intertextualidade 
no ensino de ciências (filmes, imagens, poesias, cartas, desenhos, fanzine) possibilita a 
compreensão da multiplicidade de discursos e sentidos sobre um mesmo tema. Assim, os 
temas científicos não são apresentados como neutros ou acabados, mas em constante 
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discussão e interação com a sociedade. Consideramos que estas práticas vão ao 
encontro da ideia de se discutir a compreensão de natureza e a relação desta com a 
sociedade humana. 

Nossos objetivos com esta prática, portanto, foram: a) propor exercícios de leitura e 
escrita visando promover o desenvolvimento de autoria pelos estudantes; b) estimular 
entendimentos menos ingênuos sobre a relação humana com os espaços naturais; e c) 
valorizar as histórias de leituras dos estudantes nos debates para a construção do 
conhecimento, sem oferecer respostas prontas (sentidos dominantes). 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
No início do estágio, a estagiária apresentou-se à turma por meio de uma carta 

manuscrita, fotocopiada e endereçada nominalmente a cada estudante, que foi entregue e 
lida na sala. As cartas-resposta (Figura 1) foram trazidas na aula seguinte e o entusiasmo 
dos estudantes com esta primeira troca motivou-nos a investir novamente neste gênero 
textual.  

Figura 1. Recorte da carta de uma estudante para a estagiária 

!  

Uma vez que o tema trabalhado foi desenvolvido a partir de uma reflexão sobre o 
“estudo da casa” (“ecologia”, numa aproximação etimológica e biológica) em diferentes 
níveis (o corpo como uma casa, a moradia, o bairro, a cidade, o país, o planeta Terra) e 
pensando em uma compreensão dos ambientes que contemple sociedades humanas, 
promovemos uma troca de cartas entre os estudantes e graduandos estrangeiros da 
nossa universidade. Estes descreveram suas casas e a forma como vivem em seu país 
(Figura 2). 
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Figura 2. Recorte da carta de uma graduanda estrangeira alemã para uma estudante da 
turma 

!  

 Para refletir sobre o ambiente de forma mais contextualizada, uma das atividades 
realizadas foi uma saída a campo com os estudantes pelo bairro onde se localiza a escola 
e onde eles vivem. Dando enfoque na ocupação do espaço natural, refletimos sobre as 
modificações de paisagens com fotos antigas do bairro e um breve estudo do meio. Os 
estudantes puderam reconhecer seu bairro nas fotos e estudá-lo a partir de reflexões, 
observação e produção de desenhos. 
  Ao final da regência, ainda buscando estimular escrita e leitura por parte dos 
alunos e numa tentativa de sistematizar as produções e reflexões desenvolvidas durante 
as aulas, realizamos junto à turma a produção de um fanzine. Este é uma revista 
alternativa, elaborada artesanalmente a partir de recortes e escritas e com bastante 
abertura para diferentes gêneros textuais. Cada estudante construiu uma página do 
fanzine a partir de seus registros. 

REFLEXÃO DO PROFESSOR 
 Ao refletirmos sobre a estratégia de estimular leitura e escrita em sala de aula e 
sobre o entusiasmo dos estudantes com as atividades de troca de correspondência, 
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percebemos que é possível e viável trabalhar esta estratégia no ensino de ciências e que 
os estudantes interessam-se por leitura. Ademais, desta estratégia emergiram diferentes 
condições de produção de escrita, já que constatamos que relações de força professor-
estudante foram rompidas para alguns educandos e que eles identificaram principalmente 
nas cartas uma situação real de comunicação. 
 Trabalhar a ideia de modificação do ambiente mostrando a urbanização do bairro 
ao longo do tempo sensibilizou os estudantes e os instigou a se envolverem com a 
atividade. Na saída a campo, os mesmos se sentiram “em casa”, expondo seus 
conhecimentos à vontade e evidenciando uma sensação de pertencimento e uma 
aproximação de seu contexto. 
 Assim como outras produções propostas, o fanzine permitiu a expressão criativa 
dos estudantes e utilização de gêneros textuais não comumente presentes em aulas de 
ciências. Por um lado, a atividade rompeu com algumas barreiras existentes entre os 
discursos científico-escolar e cotidiano, fazendo com que os estudantes sentissem-se 
autorizados a se expressar de forma mais livre e espontânea; por outro, as evidências da 
apropriação dos conhecimentos científicos não se fizeram aparentes. 

Entendemos, entretanto, que o fanzine, assim como as demais atividades, fazem 
parte de um processo avaliativo maior e que o tempo de desenvolvimento da proposta foi 
muito curto para perceber apropriações que vão além dos conhecimentos sobre ciências. 
Tais apropriações envolvem também a compreensão de outras possibilidades para aulas 
de ciências, como o entendimento das polissemias da linguagem, a compreensão dos 
pensamentos divergentes sobre um mesmo assunto e mudanças de postura em relação 
ao tema. 
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DESIGN DE NOVELAS GRÁFICAS PEDAGÓGICAS COMO 
FERRAMENTAS DE INVESTIGAÇÃO, PRÁTICA EDUCATIVA E 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

João Fernandes; Luís Barbeiro 
Universidade Nova de Lisboa; Investigador independente 

Resumo 
No presente artigo apresenta-se um conceito emergente e uma ferramenta digital para 
investigação, prática educativa e desenvolvimento profissional, a novela gráfica pedagógica. 
Define-se tentativamente este conceito em construção como uma representação de actividades de 
ensino e aprendizagem com fidelidade perceptual, real ou simulada, que comunica o fundamento 
pedagógico, a trajectória, os resultados e a análise das referidas actividades. Prevêem-se várias 
aplicações para estas novelas:  

1. Captura e análise de actividade lectiva, por alunos, professores, formadores de 
professores e investigadores; 

2. Comunicação de pedagogias baseadas em investigação ou actividades-exemplo, por 
investigadores, professores; 

O mais recente protótipo de novelas gráficas pedagógicas simuladas é agora integralmente feito 
em Microsoft Onenote, permitindo a manipulação e reutilização de personagens e objectos, bem 
como de templates para orientação de captura, composição e análise de actividades.  

Palavras–Chave: captura digital de actividades em sala de aula, análise de actividades em sala de 
aula, desenvolvimento profissional, comunicação de pedagogias baseadas em investigação. 

Abstract 
We intend to present an emerging concept and digital tool for educational research, practice and 
professional development, the pedagogical graphic novel. It is a tool-in-the making which can be 
tentatively defined as a representation of teaching and learning activities with a certain degree of 
perceptual fidelity, real or imagined, that make explicit the pedagogical rationale, the trajectory, the 
results and analysis of the said activities. We envision multiple applications for the pedagogical 
graphic novel: 

1. For students, teachers, teacher trainers and researchers to record and analyse classroom 
activity; 

2. For students, teachers, teacher trainers and researchers to communicate research based 
pedagogies or exemplar activities; 

A recent prototype is now fully produced in Microsoft Onenote, allowing manipulation and 
reutilisation of characters and objects, as well as templates for guiding capture, composition and 
analysis. 

Keywords: classroom activity digital capture, classroom activity analysis, professional 
development, communication of research-based pedagogies. 

INTRODUÇÃO 

Este artigo apresenta um conceito em desenvolvimento, a novela gráfica 
pedagógica, no âmbito de um projecto de investigação na área do ensino das ciências. Os 
autores esperam reunir contributos sobre questões práticas e teóricas decorrentes de seu 
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desenvolvimento para reflectir sobre sua relevância para a investigação e prática em 
educação bem como para desenvolvimento profissional.  

Entre 2007 e 2010, foi implementado em Portugal um programa de reconstrução de 
escolas secundárias, levado a cabo pela Parque Escolar EPE em 106 escolas por todo o 
país. Um dos seus resultados práticos foi a implementação de um novo modelo de 
espaços de ciências, O estúdio de aprendizagem de ciências, alinhado com os estúdios 
de aprendizagem e ambientes de aprendizagem activa (Beichner et al. 2007; Brooks, 
2010). Estes são espaços híbridos para apoiar uma diversidade de actividades de ensino 
e aprendizagem, uma descontinuidade com o anterior conceito dual de laboratório para o 
trabalho prático e a sala de aula regular para instrução (Fernandes et al., 2008).  

Um dos principais problemas no ensino das Ciências em Portugal parece ser o do 
ensino retórico, que recorre essencialmente nas aulas teóricas ao uso do manual e da 
resolução de exercícios, e no laboratório, a actividades práticas baseadas em protocolos 
tipo receita (Ambrósio et al., 1994; Martins et al., 2002). 

O consultor e a equipa que desenvolveram o conceito de estúdio de aprendizagem 
de ciências (um dos autores fez parte dessa equipa), realizaram em 2010, uma acção de  
formação para professores nas escolas intervencionadas, intitulada "Utilização dos novos 
laboratórios escolares". Um dos objetivos desta formação era o de desenhar actividades 
promotoras de aprendizagem activa, alinhado com a visão de ensino e aprendizagem 
para estes novos espaços. Uma das actividades propostas pedia aos formandos que 
produzissem um protocolo fotografado de uma atividade prática, para depois ser usado 
nas suas aulas com alunos, para que estes preparassem a actividade, inferissem o 
procedimento e recolhessem os materiais necessários, fornecendo orientações com 
fidelidade perceptual. Propunha-se assim que o protocolo tipo “receita” fosse substituído 
por um guião de actividade de apoio a práticas de inquérito, que ligassem o domínio dos 
objetos e observáveis com o domínio das ideias (Millar, 2010). 

Figura 1. Excertos do guião de actividade exemplo 

!  

�736



!  

!  

!  

�737



!  

Ainda nesta acção de formação, para melhor comunicar aos professores a 
dinâmica deste tipo de actividades, após uma recolha fotográfica de uma aula nos novos 
espaços, criou-se um documento que combinava as fotos com uma breve explicação, 
num formato próximo do storyboard. 

Figura 2. Excerto do registo tipo storyboard de uma aula 

!  
Com o objetivo de alargar o mesmo raciocínio para outras actividades não 

essencialmente práticas e para facilitar a produção e divulgação destes storyboards, 
fotografou-se e gravou-se em formato áudio uma aula, tendo as fotos sido processadas 
com filtros para garantir o anonimato dos participantes. Mais tarde estas fotos foram 
organizadas num software de composição numa matriz 4x4, com informação sobre a 
dinâmica dos participantes e destes com os objetos e o espaço. 
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Figura 3. Excerto de um registo de aula com informação mas detalhada das interacções dos 
participantes 

!  
As razões invocadas à altura para este formato foram a de facilitar a leitura rápida 

de uma actividade tipicamente de 45-60 minutos, e que poderia ser impressa em 2-3 
páginas, com cada página representando cerca de 30 minutos de tempo de aula.  

Foi dada continuidade a este trabalho, através de financiamento concedido pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), para o projecto de investigação em curso 
"Atitudes, expectativas e práticas nos novos laboratórios escolares do ensino secundário", 
no qual os autores participam. O projeto tem como questões de investigação principais: 
(1) Que atitudes e expectativas têm professores e alunos em relação aos novos espaços 
de aprendizagem de Ciências? (2) Que actividades de ensino e aprendizagem estão a ter 
lugar nestes novos espaços? Para responder a estas questões, foram propostas várias 
tarefas,  (1) um inquérito por questionário a todos os professores a leccionar nos novos 
espaços (2) estudos de caso de aulas nos novos espaços (3) uma estrutura de acção de 
formação de professores online e materiais de aprendizagem para apoiar a organização, 
gestão e utilização destes novos espaços e (4) o desenvolvimento de departamentos de 
ciência exemplares, tanto do ponto de vista da organização e gestão como do ensino. Os 
objetivos do projeto são: 
1. Estender o campo de investigação em ambientes de aprendizagem activa ao 

ensino secundário;  
2. Informar a melhoria do conceito estúdio de aprendizagem de Ciências; 
3. Identificar os significados atribuídos pelos professores aos novos espaços;  
4. Analisar actividades de ensino e aprendizagem nos novos espaços;  
5. Desenvolver uma metodologia pedagógica para os estúdios de aprendizagem de 

Ciências;  
6. Desenvolver uma metodologia de análise de actividades no estúdio de 

aprendizagem de Ciências;  
7. Criar um instantâneo empírico para futuras pesquisas e formação. 

Para o desenvolvimento das várias tarefas, os storyboards anteriormente 
desenvolvidos e baseados em fotos fizeram sentido para os autores como elemento 
estruturante. No caso da tarefa 1, incluiram-se actividades ilustradas na tentativa de 
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fornecer aos professores inquiridos uma forma mais clara de identificar práticas 
suportadas pelos novos espaços. Na tarefa 2, foi desenvolvido um fluxo de trabalho com 
um telemóvel e uma aplicação para recolha de fotografias e notas de aula, posteriormente 
analisadas segundo uma metodologia de análise em desenvolvimento no projecto. Nas 
tarefa 3 e 4, os autores decidiram iniciar várias experiências com um modelo 3D de novos 
espaços. O objetivo foi avaliar a possibilidade de um fluxo de trabalho de criação de 
actividades ilustradas nos estúdios de aprendizagem de Ciências, neste caso "simuladas", 
informadas por pedagogias baseadas na investigação. Estas simulações poderiam ser 
ilustradas sobre o modelo 3D, com personagens e objectos simplificados.  

Figura 4. Modelo 3D dos espaços produzido num software de modelação 3D 

!  
Figura 5. Ilustrações à mão feitas sobre planos do modelo 3D 

!  

Estes fluxos de trabalho, soluções técnicas e metodologias de análise estão em 
activo desenvolvimento e os usos múltiplos imaginados para este conceito de 
comunicação e análise de actividades no contexto do projecto levaram os autores a rever 
o quadro conceptual do storyboard e de conceitos associados, em particular o de novelas 
gráficas pedagógicas: pedagógicas devido ao seu foco em actividades de ensino e 
aprendizagem; gráficas pela sua fidelidade visual para com a actividade que representam; 
e novelas pela sua conceptualização por Bakhtin (1982; 1990) como género literário 
adaptável devido à ausência de cânone e pelo potencial de relação estética e dialógica 
entre o autor e o seu “herói”. 
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Propõe-se assim uma definição preliminar: uma representação de actividades de 
ensino e aprendizagem com fidelidade perceptual, real ou simulada, que comunica o 
fundamento pedagógico, a trajectória, os resultados e a análise das referidas actividades.   

Figura 6. Os mais recentes protótipos de novelas gráficas pedagógicas reais e simuladas são 
agora integralmente feito em Microsoft Onenote, permitindo a manipulação e reutilização de 

fotografias, personagens e objectos, bem como de templates para orientação de captura, 
composição e análise de actividades 

%  

 %  
Vislumbram-se algumas aplicações deste conceito; 
1. Captura e análise de actividade lectiva, por alunos, professores, formadores 

de professores e investigadores; 
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2. Comunicação de pedagogias baseadas em investigação ou actividades-
exemplo, por investigadores, professores; 

Até ao final do ano lectivo de 2014/2015, os autores estão a testar vários conceitos 
de captura, composição e análise, com a colaboração de uma professora e uma turma de 
11.º ano na disciplina de Física e Química A, que serão aplicados no próximo ano lectivo 
de forma mais estruturada. Os resultados, novelas gráficas, materiais e processos 
desenvolvidos serão publicados no site http://laboratoriosescolares.net. 
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LEIO, PARTILHO, APRENDO! UM PERCURSO PELO CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO ATRAVÉS DOS LIVROS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

Mário Miguel Durães; Ana Sofia Afonso 
Escola Básica de Lamaçães, Braga; Instituto de Educação, Universidade do Minho 

Resumo  
Os livros de divulgação científica embora destinados a informar um público não especializado 
sobre assuntos de ciência e de tecnologia, podem adquirir um fim didático quando integrados no 
contexto escolar. A integração destes livros na escola, de modo continuado, pode contribuir para 
aumentar o interesse pela leitura ao longo da vida, promover a compreensão de assuntos 
científicos e o modo como estes se desenvolveram e contribuir para que os alunos construam 
uma identidade de alguém que sabe, conversa sobre Ciência e usa a Ciência no seu dia-a-dia. 
Contudo, para tirar partido do potencial didático destes livros é necessário implementar estratégias 
que ajudem os alunos a efetuar leituras críticas. Neste trabalho descreve-se o funcionamento de 
um clube de leitura, a funcionar em regime extracurricular, no qual se propôs a leitura de livros de 
divulgação científica a alunos do 8º ano de escolaridade. Tendo em vista o envolvimento social, 
afetivo e cognitivo dos alunos foram desenvolvidas atividades, presenciais e à distância, que 
incluíam: a leitura individual de alguns capítulos dos livros selecionados pelos alunos; a partilha de 
opiniões sobre os mesmos num fórum de discussão; o aprofundamento de ideias em sessões 
presenciais, que contaram com a colaboração dos encarregados de educação e a partilha das 
aprendizagens, nas aulas de Ciências Físico-Químicas, com os colegas de turma que não 
pertenciam ao clube. A reflexão sobre o modo como o clube funcionou, permite apresentar 
sugestões para futuras edições do mesmo.   

Palavras–Chave: Livros de divulgação científica, clube de leitura, aprendizagem da química, 
autonomia, Corregulação 

Abstract  
Although popular science books aim to inform non-experts about science and technological issues, 
they can acquire a didactical purpose when integrated in school context. The continuous 
integration of these books in school can contribute to increase reading interests throughout life, to 
develop understanding of scientific issues and how they come about, and to support students in 
the development of an identity as someone who knows and talks about science and uses science 
in everyday life. In order to take advantage of these books, educational strategies need to be 
developed in order to support students’ readings. In this paper we describe an extra-curricular 
reading club, in which 8th grade students were invited to read popular science books. The club's 
activities, aimed at engaging their members at a social, affective and cognitive level, were 
developed in school and through the use of the moodle platform. They included: reading chapters 
of the selected books; sharing opinions about the chapters, in a virtual forum; deepening ideas in 
school sessions, which involved the cooperation of parents, and sharing what was learnt in the 
Physics and Chemistry class with the classmates, who did not belong to the club. Suggestions for 
future editions of the club are provided.  

Keywords: Popular science books, reading club, learning chemistry, autonomy, co-regulation 
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INTRODUÇÃO 
A ciência e a tecnologia afetam a vida dos indivíduos, sendo necessário que os 

cidadãos reconheçam o seu valor e façam uso destas áreas nas suas vidas. A 
comunicação da ciência para um público não especializado tem sido possível com auxílio 
de vários recursos, os quais tem contribuído para uma democratização no acesso à 
informação científica e tecnológica (Martins, 2008). Estes recursos, criados com um fim 
informativo, podem adquirir novo significado no contexto escolar, passando a ter um fim 
didático, interagindo e cooperando com o currículo de modo a contribuir para os objetivos 
do ensino das ciências (Rocha, & Martins, 2002). Os livros de divulgação científica (LDC) 
constituem um desses recursos, os quais podem contribuir para aumentar os níveis de 
literacia científica dos alunos e prepará-los para carreiras futuras nas quais as exigências 
de leitura são cada vez maiores.   

Integrar LDC no contexto escolar não é tarefa fácil dada a resistência de muitos 
alunos à leitura de textos longos, a complexidade do processo de leitura (Kintsch, & 
Rawson, 2005) e a especificidade da linguagem dos textos que exploram ideias 
científicas. Em relação a este último aspeto, embora os nestes livros se procure 
transformar a linguagem científica numa linguagem mais acessível ao leitor (ex.: evitando 
o formalismo matemático), ao escreverem sobre ciência, os autores não conseguem 
evitar a complexidade da linguagem científica (ex.: a sua natureza semiótica (Martins, 
2008)). Assim, torna-se necessário desenvolver estratégias para ajudar os alunos a lerem 
de modo crítico. Estratégias bem-sucedidas incluem três elementos chave: leitura 
(auxiliada por atividades semiestruturadas), escrita (ex.: elaborar um ensaio) e discussão 
em grupo da leitura efetuada (ex.: Amaral, & Shibley, Jr, 2008).          

Tendo em conta o exposto, criou-se um clube de leitura, a funcionar em regime 
extracurricular, de modo a envolver os alunos com LDC. 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE  
Inspirado no trabalho de Bell et al. (2009), o clube de leitura teve como objetivos: a) 

estimular a leitura de LDC pelos alunos, de modo a que estes possam desenvolver 
interesse, motivação e entusiasmo pela ciência; b) promover a compreensão e análise 
crítica dos LDC; c) encorajar a participação dos alunos em discussões sobre o conteúdo 
desses livros, estimulando o uso da linguagem científica e d) contribuir para que os alunos 
se identifiquem como aprendizes da ciência, desenvolvendo uma identidade de alguém 
que sabe sobre ciência e usa a ciência no seu dia-a-dia.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Criação do clube de leitura  

O interesse manifestado por 19 alunos do 8º ano de MMD em integrarem um clube 
de leitura, desencadeou um conjunto de procedimentos para a sua criação (ex.: extensão 
do seguro escolar, inscrição do clube na plataforma moodle da escola, pedidos de 
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autorização aos encarregados de educação (EE) e direção da escola). Uma vez criado o 
clube, os alunos e os seus EE foram convidados para uma reunião na qual se 
apresentaram os objetivos do clube e se discutiu a modalidade de funcionamento. Neste 
primeiro contacto procurou-se, desde logo, lançar pontes para o que seria expectável 
encontrar neste clube. O convite enviado, construído a partir de um extrato de “A história 
do SENHOR SOMMER”, de Patrick Süskind, permitia ler uma descrição científica do 
movimento de queda livre incluído numa descrição romanceada do primeiro ano de escola 
do personagem. Pareceu-nos uma forma de evidenciar o potencial destes textos na 
mobilização de conhecimento científico em contexto de uma narrativa interessante, uma 
história. Os EE que compareceram à reunião consideraram o projeto interessante, 
partilharam perceções entre si e com os alunos, sugeriram atividades para o clube e 
alguns mostraram interesse em colaborar e/ou participar nas atividades do clube.  

As atividades do clube de leitura  
As atividades do clube, abertas a alunos e EE, funcionaram na escola com uma 

periodicidade irregular, dadas as disponibilidades dos alunos. As sessões presenciais 
foram complementadas com fóruns de discussão na plataforma moodle, podendo os seus 
membros participar usando um nickname. Após a escolha dos livros a ler (livros de Sacks 
e Wolke), as atividades do clube desenrolaram-se em quatro momentos: 1) leitura 
individual de alguns capítulos dos livros, 2) partilha de ideias no forúm (ex.: impacto 
destes capítulos para o leitor); 3) aprofundamento das leituras do livro de Sacks em 
sessões presenciais. Estas foram dinamizadas usando vários recursos (isto é, matérias 
de laboratório, vídeos e fichas de trabalho); 4) Partilha de aprendizagens com outros fora 
do clube. Foram selecionados assuntos/conteúdos abordados nos livros explorados que 
se cruzavam com conteúdos curriculares a serem abordados nas aulas do 8º ano. Estes 
textos suportaram uma pequena intervenção pedagógica, em sede de sala de aula, 
preparada durante as sessões presenciais e concretizada nas duas turmas de 
proveniência dos alunos, com o auxílio dos autores deste texto. 

Avaliação 

Neste projeto foram recolhidos dados de modo a avaliar em que medida os 
objetivos desenhados para o clube foram atingidos. Foi pedido aos alunos que 
registassem as suas expectativas iniciais sobre o clube e que respondessem a um 
questionário de opinião no final das atividades do clube. Foram ainda gravadas as 
sessões presenciais no clube e a aula lecionada pelos alunos aos colegas e guardados os 
registos no fórum.  

REFLEXÃO DO PROFESSOR 
Uma reflexão sobre o clube de leitura permite encontrar algumas linhas 

orientadoras para futuras edições. Assim, sugere-se que: 
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a) os EE sejam envolvidos ativamente no projeto, partilhando leituras com os seus 
educandos e, dentro do possível, colaborando nas diversas atividades do clube; 

b) se aumente o número de sessões presenciais para discussão das leituras 
efetuadas. Tal poderá passar por intensificar as sessões nos períodos em que os 
alunos se encontram menos sobrecarregados com as tarefas escolares;   

c) se envolvam no projeto outros professores da turma, designadamente os 
professores de língua Portuguesa e de Introdução às Tecnologias de Informação, 
promovendo um espaço de desenvolvimento e aprofundamento das capacidades 
transversais definidas nas Orientações para o Ensino Básico;  

d) se estabeleçam maior número de pontes entre as atividades do clube e a sala de 
aula e de que é exemplo a intervenção preparada pelos alunos.  

e) se estimule a participação no fórum de discussão, usando também um nickname, 
de outros elementos da comunidade escolar de modo a que todos se sintam 
capazes de efetuar os seus comentários libertos do peso de potenciais críticas; 

f) no limite, transformar este clube numa comunidade de aprendizagem flexível, 
aberta, integradora de saberes, experiência própria, desejo de conhecer, 
participada, condicionada apenas pela circunstância de aprender mais Ciência 
através dos LDC. 
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PROJETO CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Bruno Conde; Susana Alexandre dos Reis 
Agrupamento de Escolas D. Dinis – Leiria; Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do 

Instituto Politécnico de Leiria - NIDE 

Resumo 
No ano letivo 2014-2015, foi implementado, no Agrupamento de Escolas D. Dinis, em Leiria, um 
projeto que visou dar resposta à problemática da falta de motivação dos alunos do 3.º ciclo do 
ensino básico (CEB) para o estudo das ciências. Estes alunos evidenciam, também, pouca 
capacidade de análise e interpretação de fenómenos físicos e químicos. Neste sentido, o projeto 
consistiu em realizar atividades de caráter prático, laboratorial e experimental, de acordo com as 
orientações curriculares para a educação pré-escolar e para o 1.º CEB. Foram utilizados materiais 
de uso corrente, bem como material de laboratório. As atividades permitiram às crianças 
aprofundar o seu conhecimento do mundo, mediante a utilização de diversos procedimentos e 
capacidades (observar, registar, medir, comparar, contar, descrever e interpretar) que não são 
exclusivos das ciências. No decurso das atividades, os alunos foram levados a relacionar os 
conceitos e ideias emergentes com situações do seu quotidiano, aproximando as ciências das 
suas realidades. Os alunos mostraram-se motivados e interessados na realização das atividades. 
Foi possível verificar uma mudança positiva na organização dos procedimentos e na abordagem 
às situações apresentadas. 

Palavras–Chave: ensino; ciência; pré-escolar; 1.º ciclo do ensino básico. 

Abstract 
In the school year 2014-2015, it was implemented, in the Agrupamento de Escolas D. Dinis, in 
Leiria, a project which aimed to tackle the problem of students’ lack of motivation to study sciences 
subjects. These students reveal a scarce ability to analyse and interpret physical and chemical 
phenomena. The project consists of doing practical, laboratorial and experimental activities, in 
accordance to the national curriculum of sciences to pre-school and primary education. Both 
laboratory and ordinary materials were used. These activities allowed children to deepen their 
understanding of the surrounding world. They developed several procedures and competences 
(observe, take notes, measure quantities, compare, count, describe and interpret) which are not 
limited to sciences. During the activities, students related emergent concepts and ideas with 
everyday situations, thus bringing sciences and its processes closer to their lives. Children were 
engaged and eager to participate in the activities. A positive change in the students’ organization of 
procedures and in the approach to the problems presented could be observed. 

Keywords: science education; pre-school; primary education. 

INTRODUÇÃO 

A escola deveria assumir um papel cada vez mais importante na formação de 
jovens cientificamente literatos, capazes de tomar decisões responsáveis e informadas, 
sobre os problemas que afetam a sua sociedade, capacitando-os não só de 
conhecimentos científicos, mas também de capacidades de pensamento e de atitudes e 
valores (Pereira, 2002; Martins, 2002; Vieira, Tenreiro-Vieira e Martins, 2011). Tendo em 
conta esta preocupação, no Agrupamento de Escolas D. Dinis verificou-se que quando as 
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crianças chegam ao 3.º CEB já não manifestam curiosidade nem vontade de aprender 
ciências. Assim, considerou-se necessário o desenvolvimento e implementação de um 
projeto, desde os primeiros anos de idade, levando a ciência ao pré-escolar e ao 1.º CEB. 
Para tal, um professor de físico-química do 3.º CEB planificou e implementou atividades 
práticas, laboratoriais e experimentais, orientando e ajudando os alunos do pré-escolar e 
1.º CEB na realização das atividades. A seleção das mesmas foi feita em cooperação com 
as educadoras e professores do 1.º CEB. Esta estreita colaboração permitiu auxiliar estes 
colegas na planificação de outras atividades, esclarecer dúvidas de âmbito científico e, 
ainda, apoiar na construção de materiais e recursos. 

O projeto “Ciências Experimentais”, implementado neste ano letivo, desenvolveu-
se ao longo de 7 sessões em cada uma das 7 turmas da educação pré-escolar e 5 
sessões em cada uma das 27 turmas do 1.º CEB, sobre variadíssimos temas, como: 
circuitos elétricos, magnetismo, solubilidade, astronomia, lentes e espelhos, flutuação, 
transformações químicas, classificação de materiais, entre outros. No total, foram 
dedicadas ao projeto 184 aulas. 

Para além destas sessões com as crianças, o professor de físico-química e uma 
professora do ensino superior da área da didática de ciências também realizaram 
pequenos encontros de formação para as educadoras e professores do 1.º CEB. Nestes 
encontros, as educadoras e professores foram desafiados a realizar diversas atividades 
de caráter científico, explorando conceções alternativas, (re)construindo os seus 
conhecimentos, através do esclarecimento de dúvidas, e planificando diferentes 
atividades para os seus alunos. 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE  
O projeto “Ciências Experimentais” tem como objetivos: 
- Desenvolver uma atitude de interesse, apreciação e gosto pelas ciências; 
 - Utilizar os saberes em situações reais, de forma independente e autónoma; 
- Adquirir os saberes científicos e tecnológicos necessários à sua eficaz integração 
em contextos não escolares; 
- Sensibilizar para o desenvolvimento de práticas inovadoras no ensino das 
ciências nas suas escolas; 
- Explorar e planificar situações didáticas de trabalho prático, laboratorial e 
experimental, aprofundando e ou reconstruindo o seu conhecimento científico e 
curricular; 
Para a instituição escolar: 
- Aumentar o número de aulas e atividades de ensino prático, laboratorial e 
experimental no ensino pré-escolar e no 1.º CEB; 
- Refletir sobre a importância das atividades práticas, laboratoriais e experimentais 
nas aprendizagens das crianças. 
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
A operacionalização do projeto consistiu na realização de atividades práticas, 

laboratoriais e experimentais, em parceria com as educadoras de infância e os 
professores do 1.º CEB. As atividades foram concebidas de modo a proporcionar às 
crianças a possibilidade de aprofundar o seu conhecimento do mundo, mediante a 
utilização de diversos procedimentos e capacidades (observar, registar, medir, comparar, 
contar, descrever, interpretar) que não são exclusivos das ciências. Nesse sentido, existe 
uma forte conexão das ciências com outros domínios, nomeadamente das expressões, da 
matemática e da linguagem. 

Cada atividade era acompanhada de um protocolo. Nas sessões do pré-escolar o 
protocolo era seguido pelo professor dinamizador, enquanto no 1.º CEB o mesmo era 
distribuído a cada aluno, para o registo de observações e conclusões. 

Tabela 1. Atividades desenvolvidas por nível de ensino, durante o 1.º período 

!  
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Tabela 2. Atividades desenvolvidas por nível de ensino, durante o 2.º período 

!

!  

!  
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REFLEXÃO DO PROFESSOR 
Atendendo ao que foi possível observar aquando da interação entre o professor do 

3.º CEB e as crianças e analisando as respostas ao questionário de avaliação do projeto, 
respondido pelas educadoras de infância e professores do 1.º CEB, considera-se que 
todo o investimento realizado na conceção, preparação e implementação das diversas 
atividades proporcionadas aos alunos se reflete no modo como estes se envolveram 
durante as aulas de ciências. A aceitação e envolvimento nas atividades propostas foi 
grande e a satisfação depois da realização da atividade também foi elevada. Verificou-se 
que as crianças se sentem motivadas para a participação neste tipo de atividade, 
questionando, frequentemente, acerca da próxima “aula de ciências”. 

O professor dinamizador do projeto considera que os professores do 1º CEB e as 
educadoras de infância valorizam esta iniciativa. A sua disponibilidade e abertura denotam 
a necessidade que sentem em ser coadjuvados na área das ciências, principalmente nas 
atividades de caráter prático/laboratorial, sugerindo que se realizem com maior 
frequência. 

Apresentam-se de seguida alguns aspetos positivos referenciados pelos 
professores e educadores aquando da avaliação do projeto: 

“Estas atividades têm sido  um pilar fundamental no desenvolvimento das atividades 
experimentais com o grupo de crianças e na melhoria da área das ciências da sala.” 

 “Verifica-se grande curiosidade das crianças pelas experiências. O espírito crítico, 
reflexivo e observador, tem sido estimulado.” 

“Está provado ser fundamental o investimento na componente prática e considero 
que o Projeto "Ciências Experimentais", implementado pelo/no Agrupamento, tem 
sido profícuo, fomentando a motivação e o sucesso dos alunos. E, no final de cada  
aula, relativa ao ensino experimental das ciências, os resultados verificam-se/
comprovam-se,  uma vez que os discentes demonstram GRANDE interesse e 
entusiasmo pelas referidas atividades e, através da discussão de ideias, da 
observação,... descobrem, conhecem e compreendem.” 

Do ponto de vista do professor dinamizador, a gratificação reside nos resultados 
alcançados e na própria motivação de todos os intervenientes, tendo agora como desafio 
a perpetuação desta prática. A curiosidade natural das crianças, a sua criatividade e a 
imensa capacidade de aprendizagem superaram as expetativas e proporcionaram 
momentos de descoberta e reflexão. 
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A UTILIZAÇÃO DE OFICINAS DE FISIOLOGIA NA PRÁTICA DOCENTE 

Érica Maria Granjeiro 
Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de 

Santana, Bahia, Brasil 

Resumo 
Este estudo relata o uso de oficinas para estimular o interesse pela fisiologia. As oficinas 
envolveram a participação de Programas de Extensão da Universidade Estadual de Feira de 
Santana incluindo o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Programa número 
61/2013) e o Programa Novos Talentos (Programa número 55/2012). Ambos programas 
financiados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da 
Educação, Brasil, envolvem a utilização de metodologias inovadoras de ensino e o diálogo entre 
universidades e escolas básicas públicas. As oficinas de fisiologia foram realizadas na 
Universidade Estadual de Feira de Santana Campus Feira de Santana, estado da Bahia/Brasil 
durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia nos anos de 2013 e 2014 e durante a 
Semana Nacional do Cérebro no ano de 2014. Várias atividades foram propostas direcionadas à 
prevenção de doenças dos sistemas cardiovascular, respiratório e nervoso, respectivamente. As 
oficinas por meio de um processo educativo participativo proporcionaram ações de trabalho 
interdisciplinar, favorecendo atividades de promoção de saúde tendo a escola como um espaço da 
atenção básica. 

Palavras–Chave: educação, oficinas, fisiologia 

Abstract 
This study describes the use of workshops to motivate the interesting by physiology. The 
workshops involved participation of Extension Programs of State University of Feira de Santana 
including Initiation to Teaching Institutional Scholarship Program (Number Program 61/2013) and 
New Talent Program (Number Program 55/2012). Both programs supported by Coordination of 
Improvement of Higher Education Personnel of Education Ministry, BRAZIL, involve the utilization 
of teaching innovate approaches and the communication between the universities and publics 
basics schools. The physiology workshops were performed in the State University of Feira de 
Santana campus of Feira de Santana, state Bahia/Brazil during the National Science and 
Technology Week in the year 2013 and 2014 and Brain Awareness Week in the year of 2014. 
Several activities were proposed directed to prevention of cardiovascular, respiratory and nervous 
systems diseases, respectively. The workshop by a participatory educational process provided to 
the action of the interdisciplinary work, favoring the health promotion activities having the school as 
a space of the basic attention. 

Keywords: education, workshops, physiology 
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INTRODUÇÃO 
Segundo Bernard (1984, p. 25), o conhecimento das causas dos fenômenos da 

vida no estado normal, isto é a fisiologia, nos ensinará a manter as condições normais da 
vida e a conservar a saúde. Entretanto, experiências mostram que transmitir informações 
a respeito do funcionamento do corpo humano, descrever as características das doenças, 
bem como elencar hábitos de higiene, não são suficientes para que os alunos 
desenvolvam atitudes de vida saudável (Parâmetros Curriculares Nacionais do ensino 
fundamental, Brasil, 1997). Diante desta problemática, a utilização de oficinas pode ser 
uma ferramenta útil, aumentando o interesse e instigando a busca pelo conhecimento. 

Dentro deste contexto, foi proposta a realização de diferentes oficinas abordando 
conteúdos de fisiologia na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), 
envolvendo a participação de discentes e docentes da instituição, bem como alunos da 
educação básica. Assim, objetiva-se neste estudo descrever a experiência em relação a 
estas oficinas realizadas em diversos espaços da UEFS, além da sala de aula, utilizando-
se diferentes metodologias de ensino. 

OBJETIVOS 
Esperava-se que os participantes das oficinas:  
- Adquirissem conhecimentos teóricos e práticos relacionados à fisiologia humana e 
a algumas patologias que podem acometer os sistemas fisiológicos; 
- Conseguissem compreender e desenvolver criticidade sobre a interação do 
homem e o meio ambiente; 
- Refletissem sobre a importância dos bons hábitos alimentares, práticas de 
atividades físicas, entre outros para a saúde do organismo. 

O USO DE OFICINAS PARA DESPERTAR O INTERESSE PELA FISIOLOGIA 
As atividades propostas no presente estudo foram realizadas em parceria com o 

subprojeto Biologia do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID, 
CAPES/MEC/Brasil) e subprojeto Interação entre Investigação Científica e Saúde 
Ambiental na formação de Novos Talentos vinculado ao Programa Popularização da 
Ciência e Alfabetização Científica: Formação Continuada e Descoberta de Novos Talentos 
(CAPES/MEC/Brasil). Ambos os Programas governamentais contemplam atividades 
educacionais inovadoras, prevendo um diálogo entre pesquisadores e acadêmicos de 
graduação e pós-graduação da UEFS e professores e alunos do ensino básico. Nesta 
perspectiva, foram realizadas oficinas durante a Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia (SNCT) nos anos de 2013 e 2014 e durante a Brain Awareness Week (BAW) 
no ano de 2014. 

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) tem como finalidade principal 
mobilizar a população brasileira, em especial crianças e jovens, a respeito de temas e 
atividades de ciência e tecnologia (C&T). A coordenação nacional desta semana é de 
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responsabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio do 
Departamento de Popularização e Difusão de C&T da Secretaria de C&T para Inclusão 
Social. Esta campanha acontece anualmente no Brasil, quando várias instituições de 
pesquisa, de ensino e municípios brasileiros realizam diversas ações em torno de uma 
temática de importância social. Especificamente nos anos de 2013 e 2014, as edições da 
SNCT abordaram as temáticas “Ciência, Saúde e Esporte” e “Desenvolvimento Social”, 
respectivamente. Dentro desta perspectiva, foram propostas a realização da I Oficina de 
Fisiologia Cardiovascular (OFC) da UEFS e da I Oficina PIBID Biologia e Novos Talentos 
(OPBNT), repesctivamente. 

A OFC e a OPBNT-UEFS foram realizadas no Campus Feira de Santana/Bahia/
Brasil, utilizando-se diversos espaços além das salas de aulas, incluindo laboratórios, 
biblioteca e espaços ao ar livre no Campus.Todas as ações propostas foram direcionadas 
a alunos da rede pública de Educação Básica, sendo utilizadas dinâmicas de caráter 
participativo. Na edição do ano de 2013, o evento contou com a participação efetiva de 02 
docentes, 45 discentes do curso de licenciatura em educação física, 45 discentes do 
curso de graduação em enfermagem e 06 discentes do curso de medicina da UEFS. 
Estiveram presentes 120 alunos (primeiro e segundo ano do ensino médio) da Escola 
Municipal Chico Mendes da cidade de Feira de Santana, estado da Bahia. A edição do 
ano de 2014, por sua vez, contou com a participação efetiva de 04 docentes, 48 discentes 
do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, 8 professores da educação básica e 48 
alunos (primeiro e segundo ano do ensino médio) do Colégio Estadual José Ferreira Pinto 
e do Colégio Governador Luiz Viana Filho, ambos da cidade de Feira de Santana, estado 
da Bahia. 

Durante as oficinas da SNCT 2013 e 2014, várias dinâmicas foram realizadas, 
incluindo realização de palestras dialogadas, mostras de anatomia, medidas de 
parâmetros biológicos, exposições de jogos didáticos, sessões de pôsteres e entrega de 
folderes com orientações sobre estilo alimentar e prática de atividade física. Todas as 
atividades, abordando temas de fisiologia e fisiopatologia humana, tendo como foco a 
prevenção primária e a detecção precoce de doenças dos sistemas cardiovascular, 
respiratório e nervoso, foram desenvolvidas em parceria com discentes e docentes da 
UEFS (Figuras 1 e 2). 
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Figura 1. Imagens ilustrativas das atividades realizadas na IOFC –UEFS, SNCT 2013. A: Mostra 
de Anatomia; B: Aferição de Parâmetros Biológicos; C. Sessão de Pôsteres com orientações 

sobre o estilo alimentar e prática de atividades físicas. Baseado em VI Diretrizes Brasileiras de 
Hipertensão (2010). 

 

Figura 2. Imagens ilustrativas das atividades realizadas na OPBNT –UEFS, SNCT 2014. A: 
Palestra; B: Exposição de Jogo Didático elaborado por discentes UEFS. 

#  

A BAW, por sua vez, é uma campanha global de divulgação dos avanços e 
benefícios resultantes do estudo do sistema nervoso. Realizada anualmente no mês de 
março, a BAW congrega universidades, hospitais, agências do governo, escolas e outras 
organizações e instituições públicas e privadas num objetivo comum: a popularização dos 
conhecimentos neurocientíficos (Buck et al., 2014). Durante da BAW do ano de 2014, foi 
realizada a I Semana do Cérebro (SC) da UEFS. O evento realizado também no Campus 
da UEFS Feira de Santana/Bahia/Brasil teve como objetivo discutir os efeitos deletérios 
das drogas no sistema nervoso central, prevenção do uso, bem como difundir boas 
práticas. Para tanto, foram realizadas palestras de divulgação da BAW, abordando a 
importância deste evento para a comunidade em geral, bem como palestras, 
apresentações de vídeos e debates sobre o tema. As atividades contaram com a 
participação de 45 alunos do curso de licenciatura em Educação Física UEFS e foram 
conduzidas por um docente da instituição (Figura 3). 
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Figura 3. Imagens ilustrativas das atividades realizadas na ISC–UEFS 2014. A: Divulgação da 
BAW no Campus da UEFS; imagem recuperada em 5 junho, 2004, de http://www.sbnec.org.br/

site/index.php?page=semana-do-cerebro. B: Palestra e debate com alunos do curso de 
licenciatura em Educação Física da UEFS. 

 

CONSIDERAÇÕES/REFLEXÕES 
As oficinas foram promissoras, principalmente para os discentes, profissionais em 

formação, que dela participaram. As ações desenvolvidas forneceram possibilidades para 
os discentes, por meio de uma aprendizagem ativa, relacionar os conteúdos teóricos 
aprendidos em sala de aula com aqueles aplicados nas atividades práticas, tornando 
assim, o estudo significativo. Também foi possível construir um espaço dialógico com os 
participantes, já que os mesmos tiveram a oportunidade de manifestar suas opiniões 
durante as oficinas. De fato, os discentes da UEFS, bem como os alunos da escola básica 
foram estimulados a atuar como sujeitos reflexivos e ativos na vivência ensino-
aprendizagem realizada, e não como meros espectadores. Neste contexto, as oficinas 
favoreceram um processo educativo participativo, sendo uma importante alternativa de 
diálogo entre universidade e escola.  
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EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS NO JARDIM DE INFÂNCIA: A NARRATIVA 
DAS CRIANÇAS  

Susana Meirinho; Cecília Galvão  
Escola Superior de Educação de Torres Novas; Instituto de Educação da Universidade de Lisboa  

Resumo  
A educação pré-escolar tem sido reconhecida como propósito educacional e com elevado 
potencial no panorama de educação de qualidade. Neste enquadramento este estudo reconhece 
o potencial dessas crianças para aprender ciência e permite-lhes a narrativa da forma como 
pensam e compreendem o mundo, quando confrontados com atividades no domínio das ciências. 
O principal objetivo deste estudo é compreender que competências são evidenciadas durante a 
participação ativa das atividades propostas. Assim, pretende-se responder à questão: Como 
respondem as crianças às atividades de ciências propostas? Utilizou-se uma metodologia de 
natureza descritiva e interpretativa. Os principais instrumentos de recolha de dados foram: 
observação, entrevista, análise de documentos e a narrativa. 
Os resultados obtidos evidenciam a importância de questionamento desafiador de pensamento 
para as crianças, bem como a linguagem e registos realizados pelas crianças. As crianças 
respondem utilizando verbalizações, ações e desenhos que mostram capacidades, atitudes e 
conhecimentos, atribuindo significado à experiência vivida. 

Palavras-chave: Educação em ciências; educação de infância; narrativa; competências. 

Abstract  
The pre-school education has been recognized as an educational purpose and with great 
importance among the quality education. Concerning this framework, this study intends to 
recognize the children potential to learn science, allowing them the narrow in the way they think or 
understand the surrounding world, when faced with activities in science field.  

The main objective of this study is to understand which abilities are evident during the active 
participation of the proposed activities. Therefore, this study is meant to answering the follow 
question: how children respond to proposed scientific the activities of science proposals? In order 
to is used a descriptive and interpretive methodology. The main data collection tools were: 
observation, interview, documents analysis and narrative.  

The results obtained showed the importance of challenging questioning thoughts for the children, 
as well as language and records done by them. The children respond by using verbalizations, 
actions and drawings that show potential, attitude, knowledge, assigning meaning to the lived 
experience.  

Keywords: Science education; childhood education; narratives; competences. 

INTRODUÇÃO  
No âmbito das ciências e no nível etário das crianças em jardim-de-infância 

pretende-se dar oportunidade de analisar e compreender um conjunto de situações que 
ocorrem no quotidiano e no meio que as rodeia (Martins et al., 2009). É neste contexto 
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que as práticas educativas em jardim-de-infância se ambicionam de qualidade, gerando 
oportunidades educativas para essa descoberta e compreensão. 

As crianças, desde pequenas, têm “um rico conhecimento do mundo natural; forte 
capacidade de raciocinar, uma compreensão dos princípios de causa e efeito, bases para 
modelagem, a capacidade de considerar as ideias e crenças e uma vontade de participar 
na aprendizagem” (Michael, Shouse, & Schweingruber, 2007, p. 40). Mas, para tal 
acontecer torna-se essencial promover situações de aprendizagem facilitadoras do 
desenvolvimento de competências cognitivas complexas, bem como competências 
sociais, de comunicação e de tomada de decisão, entre outras (Galvão, Reis, Freire, & 
Faria, 2011). O pré-escolar poderá fornecer bases para o desenvolvimento de raciocínio 
científico, que posteriormente se irá complexificando (Michael et al., 2007). 

Em todo este processo a voz das crianças é a principal via de compreensão do 
desenvolvimento e aprendizagem. Neste trabalho esta voz é encarada numa perspetiva 
ampla, assumindo vários formatos: desenhos e outras produções, observação e 
verbalizações (Oliveira-Formosinho & Araújo, 2008). No sistema de apreciação e 
reconhecimento das aprendizagens e desenvolvimento das crianças a narrativa assume 
um papel importante, e ainda mais quando se trata de crianças pequenas.  

METODOLOGIA 
Este estudo é uma parte de uma investigação mais abrangente com o objetivo 

central de descrever e compreender práticas educativas no âmbito de aprendizagens em 
ciências, num contexto de supervisão em jardim-de-infância. Neste artigo apenas se 
realça os aspetos desenvolvido em torno das atividades dinamizadas do domínio das 
ciências. 

Optou-se por uma metodologia de tradição interpretativa (Cohen, Manion, & 
Morrison, 2000) e de carácter qualitativo (Creswell, 2003). Pretendeu-se que as crianças 
participantes no estudo atribuíssem significado às experiências educativas em jardim-de-
infância onde a narrativa assume um papel de destaque em todo este processo, uma vez 
que através dos relatos das crianças podemos aceder ao que pensam e explicam. 

Neste artigo, integrado numa problemática mais vasta, como já se referiu, mostra-
se alguns dados relativos à seguinte questão de investigação: 
Como respondem as crianças às atividades de ciências propostas? 

A investigação aconteceu em duas salas de jardim-de-infância da faixa etária dos 4 
e 5 anos. Os dados de investigação são essencialmente qualitativos e foram obtidos 
através da observação, entrevistas, análise de desenho, bem como através da narrativa 
de crianças e educadoras. Esta metodologia permitiu recolher dados descritivos o que 
facilitou o acesso ao modo de pensar das crianças participantes no estudo. 
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DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES 
No decorrer do estudo as atividades foram desenvolvidas pelas educadoras de 

acordo com o seu projeto curricular de Turma, de modo a enriquecer o seu currículo 
sendo estas pertencentes a três unidades temáticas: os seres vivos, a água e forças e 
movimento conforme quadro 1. 

O processo de exploração didática ocorrida nas atividades propostas ao grupo 
considerou os vários momentos propostos por Martins et al. (2009): 1) situação 
contextualizadora e situação-problema 2) ideias prévias 3) experimentação 4) registo e 
análise das observações. 

Quadro 1. Atividades planeadas e dinamizadas em cada um dos grupos

!  

RESULTADOS 
Módulo temático: Os Seres Vivos 

Nestas atividades o foco do grupo foi a observação e análise do que ia 
acontecendo nos diversos dias. O desejo de observação aliou-se a uma necessidade de 
registar e conversar. As educadoras com questões desafiam as crianças a pensarem 
sobre as fases de germinação das sementes e do desenvolvimento das plantas. 

Módulo temático: A água 

Nas atividades dinamizadas as crianças apoiaram-se em vivências pessoais, e 
saberes experienciados em diferentes contextos do quotidiano. Surge novo vocabulário e 
ideias cada vez mais complexas, mais próximo de uma linguagem científica, com 
conceitos emergentes tais como: flutuação, impulsão e densidade. 

Estas atividades são promotora de pensamento individual, mas também coletivo, 
com contributos de ideias e explicitações de todos. 
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Módulo temático: Forças e movimento 

Nesta unidade temática as crianças exploraram os materiais disponíveis, fizeram 
as suas previsões sustentando-as em conhecimentos experienciados no quotidiano. A 
troca dessas experiências tornam-se fundamentais neste processo de aprendizagem e 
reflexão conjunta onde surgem conceitos científicos emergentes como é exemplo o da 
gravidade. Na sala 1 as crianças conseguem identificar fatores que influenciam o 
deslocamento (gás fraquinho, ou muito ar), bem como a relação velocidade, distância e 
tempo (rápido). A complexidade do pensamento estimula a importância de utilização de 
variáveis e a condução a outras experiências em ciências. 

Todas as atividades mostram, no seu conjunto, a construção de significados das 
experiências cada vez mais fundamentados e complexos. 

SÍNTESE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
Neste estudo evidenciam-se conhecimentos, capacidades e atitudes das crianças 

no âmbito das ciências. No entanto, é de realçar alguns aspetos dos dados recolhidos, 
nomeadamente: a importância de um discurso mais científico no decorrer das atividades, 
que permite uma linguagem cada vez mais cientifica por parte das crianças; a importância 
das questões-problema que desafiam, conduzem e incitam ao processo de pensamento 
do grupo; as atividades de ciências terem uma dimensão multidisciplinar, promovendo 
aprendizagens em diferentes áreas do saber; as atividades prolongadas no tempo 
tornam-se mais enriquecedoras e envolvem mais o grupo, sustentando a curiosidade e o 
desejo de saber por parte das crianças, e por fim a importância dos registos no processo 
de reflexão e aprendizagem. 
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CIÊNCIA, SOCIEDADE E AMBIENTE NO CINEMA: UMA EXPERIÊNCIA 
EM UM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

Alessandra Aparecida Viveiro1; Maria Cristina de Senzi Zancul2; Denis Domeneghetti 
Badia2  

1 Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP; 2 Faculdade de Ciências e Letras de 
Araraquara - UNESP 

Resumo  
A interação com múltiplas linguagens, entre elas o cinema, pode contribuir para reflexões sobre 
diferentes temáticas da contemporaneidade e para uma educação do olhar. Considerando tal 
perspectiva, foi organizada a disciplina Cinema e Escola, ofertada a alunos de um curso de Pós-
Graduação em Educação de uma universidade pública brasileira. Um dos eixos da disciplina é 
voltado para discussões sobre as relações entre ciência, sociedade, tecnologia e ambiente e as 
obras cinematográficas selecionadas englobam narrativas de ficção, biografias de cientistas e 
documentários. Entre os temas tratados estão a percepção pública de ciência, o papel da mulher 
na sociedade e na ciência, o uso dos produtos da ciência e da tecnologia e as questões 
ambientais. No início da disciplina, os alunos recebem um roteiro com sugestões para leitura dos 
filmes (época, temas, personagens etc.). A dinâmica das aulas envolve o sigilo como elemento 
para instigar o interesse: apresenta-se um filme a cada semana e os alunos tem acesso ao nome 
da obra somente no momento da exibição. Os encontros se encerram com o final do filme e a 
discussão ocorre na semana seguinte, de forma a possibilitar tempo para reflexão sobre os 
aspectos envolvidos. Para fomentar análises, disponibiliza-se pelo menos um texto de apoio, 
como uma leitura da obra. A intenção é estimular a fruição e o debate sobre questões, 
personagens, cenas e acontecimentos que cada filme pode proporcionar. Os resultados obtidos 
até o momento evidenciam o envolvimento dos estudantes com os temas focalizados e uma 
abertura para interação com novas linguagens. 

Palavras–Chave: cinema, ciências, ambiente.  

Abstract 
The interaction with multiple types of languages, like the language of cinema, can lead to 
reflections on different themes of contemporaneity and of a visual education. Given this 
perspective, we organized the Film and School discipline, offered to students at a postgraduate 
course in Education at a Brazilian public university. One of the goals of the course is to discuss the 
relationships between science, society, technology and the environment, and the selected films 
include fictional narratives, biographies of scientists and documentaries. Among the topics 
discussed are the public’s perception of science, the role of women in society and in science, the 
use of products of science and technology, and environmental issues. In the beginning of the 
course, the students receive a script with suggestions for further reading about the films (time, 
themes, characters etc.). The class dynamics involves secrecy as an element to instigate interest: 
a film is presented every week and the students only have access to the name of the work at the 
time of showing. The meetings end as the movies do, and the discussion takes place the following 
week, in order to give students time for reflection on the issues involved. To promote analysis, at 
least one text is provided, as a reading of the work. The intention is to encourage the enjoyment 
and the debate on issues, characters, scenes and events that each film can provide. The results 
obtained so far show the involvement of students with the intended topics and their willingness to 
interact with new types of languages. 

Keywords: cinema, science, environment.  
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INTRODUÇÃO  
O cinema tem um importante papel na formação do imaginário social sobre ciência. 

A análise desse papel constitui, para Oliveira (2006, p. 147), “o maior desafio para a 
compreensão da atitude do público sobre a ciência”.  

Por meio do cinema é possível propiciar discussões de aspectos da ciência que 
contribuam para a formação do cidadão comum, como, por exemplo: os usos dos 
produtos tecnológicos, a importância da compreensão de aspectos da natureza da ciência 
para a tomada de decisões responsáveis, as relações entre ciência e ambiente, entre 
outros.  

A interação com múltiplas linguagens, entre elas o cinema, pode favorecer a 
abertura à reflexão sobre diferentes temáticas da contemporaneidade, possibilitando, 
inclusive, o debate sobre questões éticas, a partir da educação do olhar (Fischer, 2014).  

A partir dessas perspectivas teóricas, organizamos a disciplina Cinema e Escola, 
ofertada como optativa a alunos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-
Graduação em Educação Escolar da Faculdade de Ciêncais e Letras de Araraquara 
UNESP (Brasil). A disciplina é organizada em torno de dois eixos, que tomam como base 
obras cinematográficas: em um deles, o foco principal é a escola; no outro, a proposta é 
fomentar discussões sobre as relações entre ciência, sociedade, tecnologia e ambiente. É 
sobre a experiência neste segundo eixo que discorremos no presente texto.  

METODOLOGIA 

O desenvolvimento da disciplina 
As obras são selecionadas pelos docentes a partir de temas de interesse, entre os 

quais, percepção pública de ciência, o papel da mulher na sociedade e na ciência, o uso 
dos produtos da ciência e da tecnologia e as questões ambientais na sociedade. 

Procuramos explorar diferentes gêneros, englobando narrativas de ficção, 
biografias de cientistas bem como documentários de diferentes estilos. Todas as obras, 
incluindo os documentários, são exploradas como criações, frutos de escolhas, arranjos 
de linguagem, considerando o caráter construído da imagem cinematográfica.  

No início da disciplina, os alunos recebem um roteiro com os seguintes tópicos 
como uma sugestão para leitura dos filmes: época em que foi produzido e época 
retratada, características do cenário, personagens, tema central, abordagem do tema e 
questões que podem ser levantadas sobre as relações entre sociedade, cultura, ciência, 
tecnologia, ambiente.  

Na dinâmica das aulas procuramos usar o sigilo forma de instigar o interesse: 
apresentamos um filme a cada semana, sempre na segunda parte da aula, mas os alunos 
só tem acesso ao nome da obra no momento da exibição. Com isso, pretendemos que os 
alunos não vejam o filme previamente, evitando que cheguem com uma concepção já 
construída. 
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Cada encontro termina ao final da exibição do filme, sem qualquer comentário 
naquele momento, e a obra exibida é discutida somente na semana seguinte, de forma a 
possibilitar tempo para reflexão sobre os aspectos envolvidos. Para acompanhar essas 
reflexões e análises, disponibilizamos pelo menos um texto de apoio (um artigo sobre o 
filme ou o tema em questão).  

Sempre na perspectiva de que não há uma única leitura possível, mas leituras 
variadas sobre uma mesma obra, na aula da semana seguinte são debatidas as 
interpretações dos alunos sobre o filme, que podem ou não ir ao encontro das ideias do(s) 
autor(es) dos textos lidos.  

Nosso objetivo é estimular a fruição e o debate sobre os temas, personagens, 
cenas e acontecimentos que cada filme pode proporcionar.  

Breve apresentação de alguns filmes selecionados 
Considerando os aspectos expostos anteriormente, diferentes filmes são utilizados 

a cada edição da disciplina. Tomamos o cuidado de selecionar obras de diferentes 
nacionalidades e diretores, englobando desde clássicos “hollywoodianos” até filmes 
menos comerciais e dificimente vistos pelos alunos. Não há, no entanto, rigidez na 
escolha. Diferentes obras do diretor japonês Akira Kurosawa, por exemplo, já foram 
utilizadas com a mesma turma por entendermos que abordavam de maneira muito 
interessante determinados aspectos de uma temática.  

A título de exemplo, descrevemos brevemente a proposta de alguns deles.  

Sonhos (1990)  
Em geral, esse é o filme exibido no primeiro encontro da disciplina. Uma das obras mais 
marcantes de Kurosawa, os oito sonhos exploram “fantasmas” do ser humano, abordando 
temas como a guerra nuclear, o amor, a natureza, a simplicidade, a relação entre as 
pessoas. Isso ocorre de forma poética e por meio de espaços narrativos distintos e 
múltiplas representações culturais (Mendoza, 2006; Silva, n.d.).  

Madame Curie (1943) 
Relata a história da cientista polonesa Marya Salomee Sklodowska, ganhadora dos 
prêmios Nobel em Física e Química por estudos sobre radioatividade, e de seu marido, 
Pierre Curie. Baseado na biografia escrita pela filha de Marya, Eve Curie, de forma 
romanceada, procura abordar o lado humano da ciência, com certa idolatria ao progresso 
científico, revelando marcas do momento histórico em que o filme foi lançado (Araújo, 
2007).  

Guattaca - Experiência Genética (1997) 
O filme explora tecnologias da genética e possíveis riscos da utilização dessas 
tecnologias para os seres humanos, focalizando relações entre ciência, sociedade e 
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bioética. No decorrer da obra aparecem com força tanto a questão identitária quanto a 
questão ética (Veiga, 2008). 

O veneno está na mesa I (2011) e II (2014) 
Os documentários de Silvio Tendler trazem uma discussão sobre o risco dos agrotóxicos 
para o ambiente e a saúde humana e, entre outros aspectos, apontam questões 
econômicas relacionadas à legalização de substâncias comprovadamente nocivas. A 
segunda obra apresenta alternativas ao uso de pesticidas, destacando a produção de 
alimentos orgânicos e as dificuldades para a comercialização desses alimentos.  

PRINCIPAIS RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 A composição das turmas, com mestrandos e doutorandos de diferentes áreas, tem 
favorecido a diversidade de percepções e leituras sobre as obras exibidas e enriquecido 
as discussões realizadas. O contato com diferentes linguagens fílmicas, por meio de 
obras fora do circuito comercial, tem despertado interesse e causado surpresas, 
revelando um potencial de ampliação do repertório cultural dos alunos.  

Ao dialogarmos sobre os filmes, levamos em conta, como propõe Duarte (2009, p. 
67), que a atribuição de sentidos “é gradual e articulada aos modos de ver do grupo de 
pares e aos diferentes tipos de discursos produzidos em torno dos filmes”. Assim, 
acreditamos que o trabalho na disciplina tem contribuído para “ensinar a ver”.  

As observações realizadas ao longo das três edições da disciplina revelam o 
envolvimento dos estudantes nas discussões em sala de aula e uma busca por leituras 
complementares sobre os temas focalizados. Tais aspectos e a abertura para interação 
com novas linguagens são inspiradores de novas possibilidades. 
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USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA DOCE: O GOVERNO, A COMUNIDADE E 
EU 

Ivaneide Alves Soares da Costa;  Giulianna Paiva V.A.de Sousa 
Coordenadoras do PIBID BIOLOGIA da Universidade Federal do Rio Grande do Norte-Brasil 

Resumo 
Nos últimos anos, o mundo vivencia uma crise pela degradação da água doce.  Assim, 
intervenções escolares visando à compreensão da importância da água e suas relações com o 
bem estar social, econômico e ambiental tornam-se necessárias. Nesse contexto, em 
comemoração ao Dia Mundial da Água, o PIBID Biologia realizou em quatro escolas públicas de 
ensino básico no nordeste brasileiro, a atividade “Uso sustentável da água: o governo, a 
comunidade e eu”, com intuito de informar, sensibilizar os alunos quanto à importância ambiental, 
social e econômica da água visando desenvolver uma postura crítica e participativa quanto ao uso 
da água de forma sustentável.  Na oportunidade foram divulgados vídeos da ANA – Agencia 
Nacional da Água do governo brasileiro – sobre o tema com posterior discussão sobre o tema. Ao 
final, os alunos responderam ao questionamento: De que forma você como um cidadão comum 
pode atuar e contribuir com a conservação, planejamento e gestão de água de sua cidade para 
garantir água em quantidade e qualidade para o futuro? As respostas dos alunos foram expostas 
em mural na escola, e submetidas ao concurso para escolha da melhor resposta, cuja votação foi 
realizada por meio do site do PIBID Biologia (www.pibid.ufrn.br). Os alunos participaram 
ativamente da atividade, apresentando respostas coerentes com os conteúdos trabalhados nos 
vídeos. Além disso, a atividade sensibilizou os alunos quanto à necessidade de mudanças de 
atitudes na conservação e participação junto à gestão administrativa da água.  

Palavras-chave: formação inicial docente; gestão das águas; educação básica; ensino de ciências. 

Abstract 

In recent years, the world has experienced a crisis for the degradation of fresh water. Thus, school 
interventions aimed at understanding the importance of water and its relationship with social, 
economic and environmental welfare become necessary. In this context, in celebration of World 
Water Day, the PIBID Biology perform in four public primary schools in northeastern Brazil, the 
activity "Sustainable use of water: the government, the community and I", aiming to inform and 
sensitize students about the environmental, social and economic importance of water in order to 
develop a critical and participative attitude towards the use of water in a sustainable way. On that 
occasion were released videos of ANA – National Water Agency of the Brazilian government - on 
water use and management with further discussion with the students. In the end, the students 
answered the question: How do you as a private citizen can act and contribute to the conservation, 
planning and your city water management for water quantity and quality for the future? Students' 
responses were exposed in wall at school, and submitted to the contest to choose the best answer, 
whose vote was taken through the site PIBID Biology (www.pibid.ufrn.br). Students actively 
participated in the activity, providing answers consistent with the contents worked on videos. In 
addition, the activity raised the awareness of students about the need for attitudinal changes in the 
conservation and participation with the administrative management of water. 

Keywords: initial teacher training; water management; basic education; science education 
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INTRODUÇÃO 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é um programa 

do Ministério da Educação do Brasil (MEC), objetiva a atualização da formação inicial e 
continuada de professores com alvo na melhoria da educação básica. O subprojeto 
PIBID-Biologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN, visa promover a 
inserção dos estudantes de licenciatura de Ciências Biológicas, em formação inicial, nas 
escolas públicas locais de ensino básico para vivenciar experiências didático-
pedagógicas, após estudos e discussão sobre temas diversos da área de ensino das 
ciências naturais. (Costa, 2014).  

Em alusão a comemoração do Dia Internacional da Água, instituído pela 
Organização das Nações Unidas - ONU, que apresentou como pauta em 2015, o tema 
'Água e Desenvolvimento Sustentável', emergiu a ideia de realizar uma ação nas escolas 
conveniadas do PIBID-Biologia, induzindo a reflexão sobre o significado da água para a 
vida no planeta.  

A água está ligada a nossa cultura, religião, alimento, espiritualidade e história de 
vida. Ela deve ser de boa qualidade na fonte e, ao retornar ao ambiente natural, estar 
disponível para o ser humano, a fauna e a flora. No entanto, nos últimos anos, o mundo 
inteiro vivencia uma crise pela degradação desse recurso precioso, sendo necessário 
obter conhecimento e refletir sobre os problemas causados pela sociedade e a sua 
influência sobre esse bem intrínseco à vida.  

O conhecimento sobre o funcionamento dos ecossistemas aquáticos, a sua 
biodiversidade e seus usos representa uma importante ferramenta para que os gestores 
ambientais e a sociedade civil encontrem soluções para o seu gerenciamento e 
monitoramento, garantindo água em quantidade e qualidade para essa e outras gerações 
futuras. De posse desse conhecimento, precisamos entender e rever o comportamento da 
nossa relação com a água usando somente o necessário.  

Nesse sentido, a escola aponta como o lugar ideal para desenvolver a 
sensibilização e a construção de valores e atitudes. O professor, portanto, deve promover 
aos educandos aprendizagem que os façam ser críticos diante das situações do dia a dia, 
convidando-os ao conhecimento, bem como suscitar a  curiosidade. (Francisco, Ferreira & 
Hartwig, 2008).  Portanto, para atender às demandas atuais, torna-se necessária buscar 
estratégias metodológicas que favoreçam a aprendizagem e desenvolvimento de 
autonomia tornando-os capacitados a tomar decisões coerentes frente às questões 
socioculturais e ambientais, pelas quais a sociedade está submetida atualmente. 
Acreditamos que somente dessa forma podemos contribuir para a construção da 
autonomia de pensamento ampliando as possibilidades de crescimento e participação 
social, conforme recomendam os documentos oficiais. (PCNEM, 2014; UNESCO, 2005). 

�767



OBJETIVOS DA ATIVIDADE 
Informar, sensibilizar e fomentar a discussão sobre  importância ambiental, social e 

econômica da água visando desenvolver uma postura crítica e participativa quanto ao uso 
desse recurso de forma sustentável.   

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
A atividade foi desenvolvida em quatro escolas públicas de ensino básico 

conveniadas ao PIBID—Biologia, no município de Natal, a capital do estado do Rio 
Grande do Norte, no Nordeste brasileiro. Para isso uma sequencia de atividades 
composta por quatro etapas, com duração de quatro horas, foi desenvolvida pelos 
participantes do subprojeto (coordenadores, professor supervisor da escola e 
licenciandos), atingindo aproximadamente 4 turmas por escola, totalizando 480 escolares.  

A primeira etapa consistiu na elaboração de um texto de apoio ao professor, pelos 
coordenadores de área, intitulado “Uso sustentável da água doce: o governo, a 
comunidade e eu” com o intuito de suscitar a discussão e fundamentar os licenciandos, 
bolsistas do PIBID-Biologia, sobre o tema.  As etapas seguintes foram desenvolvidas nas 
escolas pelos licenciandos e supervisores. A segunda etapa consistiu na identificação dos 
conhecimentos prévios dos alunos sobre a problemática da água por meio de 
questionamentos relacionados ao tema. Em seguida, realizou-se breve exposição sobre a 
importância da comemoração do dia mundial da água, incluindo o tema em vigor. 

Figura 1. Momento de discussão sobre o tema uso e conservação da água ministrada pelos 
licenciandos de biologia 

 

Na terceira etapa, foram projetados três vídeos disponíveis no site da Agencia 
Nacional das Águas (www.ana.gov.br): Lei das Águas; Plano e enquadramento dos 
corpos d’água para planejamento e gestão; e Comitês de Bacias Hidrográficas. Tais  
vídeos apresentam e destacam diversos aspectos e princípios sobre planejamento, 
gestão e fiscalização do uso da água, destacando a  importância das bacias hidrográficas 
nos âmbitos sociais, econômicas e ambiental.   

Cada projeção de vídeo foi intercalada com um momento para explicações de 
conceitos e conteúdos abordados nos vídeos. No final das projeções, foi aberto para a 
discussão com o grande grupo permitindo a expressão livre de idéias e curiosidades dos 
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alunos. Na quarta, e última etapa, os alunos foram estimulados a responder ao seguinte 
questionamento: De que forma você como um cidadão comum pode atuar e contribuir 
com a conservação, planejamento e gestão de água de sua cidade para garantir água em 
quantidade e qualidade para o futuro? As respostas foram escritas em papel cartão de cor 
azul com formato de uma gota d’água e utilizadas para montar um painel que ficou 
exposto na escola em alusão à comemoração do dia mundial da água.  

Figura 2. (A) Apresentação dos vídeos da ANA – Agencia Nacional da Água (B) Um dos cartazes 
produzidos pelos licenciandos. 

 

Foram também selecionadas seis melhores respostas em cada escola para 
concorrer ao concurso entre os alunos participantes. De cada escola foram selecionadas 
as três melhores respostas, sendo divulgadas posteriormente no site www.pibid.ufrn.br.  

REFLEXÃO DO PROFESSOR 
A maioria dos alunos participou ativamente da atividade, gerando debates 

proveitosos e questões pertinentes sobre a temática água.  A intenção de fomentar a 
reflexão da atividade possibilitou sensibilizar os alunos quanto às mudanças de atitudes 
na conservação e participação junto à gestão administrativa da água de sua cidade, 
estado e país. No entanto, observou-se que apesar dos alunos reconhecerem a 
importância da água em suas vidas, percebeu-se que as reflexões são simplórias e as 
expressões de atitudes quanto à preservação desse recurso revelam meras reproduções 
do que é exposto pela mídia, que culpa somente a sociedade civil pelo consumo, 
eximindo os empresários e o governo de suas de suas responsabilidades. Isso pode ser 
evidenciado ao observar os fragmentos de respostas de alguns dos alunos participantes: 
“... O que podemos fazer é planejamentos para o melhor convívio entre nós com a 
água...” ; “ Devemos basicamente lutar por um dos nossos direitos básicos que é o 
saneamento básico, assim evitando a contaminação e consequentemente a propagação 
de doenças...” ;“ Economizando, divulgando na mídia, não poluindo as bacias 
hidrográficas; “ Podemos atuar e contribuir, participando de reuniões governamentais 
sobre a gestão das águas.”  

Em relação aos professores participantes do PIBID percebe-se a geração de 
aprendizagens relevantes no processo de formação inicial e continuada.   
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IPL; 5Departamento de Ciências Sociais, Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de 

Santarém 

Resumo  

A formação de nível superior em animação sociocultural obedece a uma matriz transdisciplinar, 
com particular ênfase nas ciências sociais e humanas. Não obstante, é fundamental que um 
animador possua um domínio razoável de todas as esferas de produção de cultura incluindo a arte 
e as ciências naturais.  
No Seminário de Cultura, Arte e Ciência, da Licenciatura em Animação Sociocultural de uma 
Escola Superior de Educação, pretende-se sensibilizar os estudantes para a importância destas 
áreas na sua formação, sendo apresentados diferentes olhares sobre os mesmos fenómenos 
socioculturais, numa perspectiva plural mas integradora.  
Neste artigo discute-se o percurso de formação proposto aos estudantes no Seminário, 
analisando o impacto de um conjunto de dinâmicas de actuação em que se usou uma obra de arte 
como ponto de partida. Apresentam-se a percepção e valorização que os estudantes demonstram 
relativamente às dinâmicas aplicadas, discutindo-as numa perspectiva de reflexão sobre o 
reportório de estratégias de intervenção que um animador sociocultural deve mobilizar para, 
perante variados contextos e públicos, realizar os desígnios fundadores da Animação 
Sociocultural, promovendo a participação na cultura.  

Palavras–Chave: animação sociocultural, Sofá Aspirina, ciência, arte, cultura. 

Abstract  

Sociocultural community development training at higher education level follows a multidisciplinary 
matrix, well rooted in social and human behavioural sciences. Nevertheless, it is essential that the 
sociocultural community development practitioner has a reasonable knowledge of all spheres of 
culture production, including the arts and the natural sciences. 
The Seminar of Culture, Arts and Science is a course within a Bologna 1st cycle of studies in 
Sociocultural Community Development of a Portuguese Higher School of Education. This Seminar 
aims to increase students’ awareness on the importance of these areas in the respective training 
and presents the same sociocultural phenomena through different viewpoints in a plural and 
integrated perspective. 
In this article we discuss the pathway of training offered to students in the Seminar, and analyse 
the impact of a set of activities in which it was used a work of art as starting point. We present the 
perception and appreciation that students show about those activities, discussing them in a 
reflective approach on the repertoire of intervention strategies that a sociocultural community 
development practitioner must be able to use in various contexts and with different audiences, to 
attain the paramount goals of Sociocultural community development, promoting participation in 
culture. 

Keywords: sociocultural community development, Sofá Aspirina, science, art, culture. 
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INTRODUÇÃO  
A diversidade de âmbitos e contextos nos quais o animador sociocultural é 

chamado a intervir, fazem dele simultaneamente educador, relacionador, agente social e 
dinamizador intercultural (e.g. Larrazábal, 2004; Lopes, 2008). As ferramentas que o 
animador sociocultural deve dominar podem ser alcançadas com uma formação que 
promova o humanismo, o conhecimento das culturas locais e dinâmicas sociais, a 
polivalência, a mediação, a criatividade, a leitura e reflexão críticas sobre as possíveis 
intervenções, e as capacidades de diagnosticar, planear, acompanhar e avaliar as 
intervenções. 

A formação superior em Animação Sociocultural (ASC) segue uma matriz 
transdisciplinar, com ênfase nas ciências sociais e humanas. Todavia, é fundamental que 
um animador possua um domínio razoável de todas as esferas de produção de cultura 
como as expressões artísticas e as ciências naturais (Maurício & Teodoro, 2011).  

No âmbito da licenciatura em ASC, o Seminário de Cultura, Arte e Ciência, é uma 
unidade curricular que pretende sensibilizar os estudantes para a importância destas 
áreas na sua formação e, simultaneamente, desenvolver competências de reflexividade 
social. 

Nesta comunicação analisa-se o impacto do percurso de formação proposto aos 
estudantes no Seminário, concretizado num conjunto de actividades que usaram uma 
obra de arte como fio condutor. As dinâmicas foram realizadas com 2 turmas do 3.º ano 
da licenciatura, adaptando propostas de actividades (Fernandes, Pappámikail & Teodoro, 
2014), e visando contribuir para reflectir sobre, e ampliar, o reportório de estratégias que 
um animador sociocultural deve possuir para conceber projectos de intervenção capazes 
de promover a participação na cultura e o desenvolvimento da cultura científica. O 
conjunto de actividades designado ‘Sofá Aspirina: uma abordagem formativa’ baseou-se 
no Sofá Aspirina (1997), de Joana Vasconcelos, por ser uma obra contemporânea 
passível de ser analisada na óptica do seu contexto cultural e nos pontos de vista da arte 
e da ciência. 

Registaram-se e analisaram-se as ideias fornecidas pelos estudantes no decurso 
das actividades. Analisaram-se as memórias descritivas dos trabalhos realizados na 6.ª 
proposta (cfr infra). Questionaram-se os estudantes em grande grupo no final do 
Seminário e posteriormente com um questionário individual. Fez-se uma análise de 
conteúdo às secções reflexivas dos relatórios finais do estágio de fim de licenciatura. Em 
todos estes instrumentos identificaram-se, categorizando-os, os modos como as 
actividades foram percebidas e valorizadas na perspectiva de formação em animação 
sociocultural e, em particular, no desenvolvimento de competências reflexivas. 

OBJETIVOS DA METODOLOGIA DO SEMINÁRIO  
As competências críticas e analíticas devem integrar o perfil profissional de um 

animador sociocultural para que este possa potenciá-las igualmente junto dos sujeitos de 
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intervenção de modo a contribuir para a autonomia real do indivíduo e dos colectivos a 
que este pertence.  

A ciência moderna e a arte, nas suas diversas formas, constituem duas de entre as 
esferas de produção de cultura  (Crespi, 1997) que participam de forma particularmente 
intensa nos processos de reflexividade social. Estas esferas, na lógica de concepção do 
Seminário, funcionam como ferramentas estratégicas para o aprofundamento das 
competências reflexivas. 

O objectivo desta abordagem – que incorpora simultaneamente a ciência e a arte - 
passa por proporcionar um diálogo criativo entre aquelas duas esferas. A arte pode ser 
relevante para a aprendizagem de ciência (Galili, 2013), e a ciência pode ser relevante 
para a fruição da arte. As obras de arte mobilizam símbolos e representações que 
ultrapassam os objectos realmente apresentados. Assim, sendo a educação em contextos 
não formais e informais uma das funções da ASC, o animador poderá usar obras 
artísticas ou científicas como meio para explorar competências pessoais e sociais, a par 
da criação de condições para a participação social, com base em conteúdos culturais, 
científicos e artísticos.  

A dupla orientação que este Seminário comporta - trabalho sobre si e trabalhar 
com/para o outro a partir de objectos artísticos/científicos interpelantes que promovam a 
conexão do sujeito com o mundo em que vive - está na base da abordagem seguida na 
concepção e dinamização das actividades. Acreditamos que a formação superior de 
animadores socioculturais deverá incorporar espaços curriculares em que a familiarização 
dos estudantes com a arte e a ciência lhes permita uma melhor identificação de 
possibilidades de realizar actividades, relacionadas com estas esferas de produção 
cultural, que não sejam meramente lúdicas e que contribuam para promover a democracia 
cultural e a participação. 

DESCRIÇÃO DAS ACTIVIDADES 
As actividades foram sempre acompanhadas de um processo de discussão sobre a 

sua intencionalidade e pertinência. A sequência de actividades foi: 
Interpretação pessoal da obra pelas docentes – apresentação de um processo de 

observação e construção de interpretação pessoal sobre o qual fundamentar um plano de 
animação; 

Pesquisa sobre a obra, a artista e o seu processo criativo; 
Actividades de um plano de animação - destinado aos estudantes do Seminário: 
- 1.ª Atividade: Pôr os estudantes a pensar sobre cadeiras e os actos de sentar/

estar de pé a partir de recursos audio-visuais. Orientar a discussão para a reflexão 
individual e tomada de consciência da riqueza simbólica de um gesto quotidiano e de 
dinâmicas sociais. 
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- 2.ª Atividade: Apresentação do Sofá Aspirina aos estudantes; promoção da 
análise da obra do ponto de vista formal e de conteúdo, e o contacto com o respectivo 
processo de construção, em estreita relação com a forma de trabalho da artista. 

- 3.ª Atividade: Promoção da pesquisa autónoma sobre a obra e a forma de 
trabalho de Joana Vasconcelos. Partilha e discussão da pesquisa efectuada. 

- 4.ª Atividade: Dar a conhecer, numa perspectiva histórica, e discutir o aumento da 
importância científica e social da Aspirina. 

- 5.ª Atividade: Orientação dos estudantes para re-pensar sobre cadeiras e os 
actos de sentar/estar de pé, reflexão sobre a sociedade contemporânea, e em particular 
sobre o lugar das artes e ciências nos processos de reflexividade social. 

- 6.ª Atividade: Retorno ao objecto artístico como mecanismo de interpelação; 
escolha de um objecto do quotidiano sobre o qual cada estudante elaborou um projecto 
de intervenção artística, que produzisse uma alteração na forma e/ou significado do 
objecto. 

REFLEXÃO SOBRE A METODOLOGIA DO SEMINÁRIO 
Notou-se uma significativa melhoria, relativamente a anos anteriores, na 

concepção dos planos de animação solicitados aos estudantes, usando como pretexto 
uma obra de arte e contemplando perspectivas dos 3 olhares – cultura, arte e ciência.  

Os estudantes, no imediato, valorizaram muito a abordagem seguida, salientando a 
abertura de perspectivas para intervenções futuras e a dimensão de articulação e 
intencionalidade manifestadas nas actividades, desocultando potencialidades inesperadas 
de relação entre a arte e a ciência. Posteriormente, a valorização e percepção sobre o 
impacto da abordagem seguida é menos evidente. 

A compreensão das diferentes esferas de produção de cultura e sua possível 
articulação é fundamental na formação em ASC e para as futuras intervenções destes 
profissionais em contextos de educação não formal e informal. 
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DE QUE SÃO FEITAS AS COISAS? UM PROJETO CIÊNCIA E ARTE, “A 
DANÇA DO UNIVERSO”, NA PARCERIA ESCOLA-UNIVERSIDADE 

Solange de Almeida Cardozo; Glória Regina Pessôa Campello Queiroz 
SME/ RJ; UERJ 

Resumo 
Entendendo cultura como rede de significação, cujos nós e fluxos entre eles formam um conjunto 
de sentidos socialmente criados que permite aos sujeitos se identificarem uns com os outros, 
trazemos neste trabalho um projeto de escola desenvolvido em parceria com a universidade ao 
longo de duas décadas, abrangendo escolas das redes pública e privada da cidade do Rio de 
Janeiro e cursos universitários de formação de professores. Nele, a relação ciência e arte nos tem 
possibilitado trabalhar conteúdos abstratos, minúsculos e móveis, que fogem ao olhar, 
abandonando práticas pedagógicas orientadas por tendências homogeneizadoras e 
padronizadoras que impregnam as práticas escolares. Partindo da questão inicial: “Por que você 
usa água quente e não fria para fazer um cafezinho?” conceitos e modelos trazidos são 
confrontados e debatidos. O modelo de partículas em movimento, aceito pela ciência atual, com 
toda a incerteza epistemológica a ele relacionada, encontrou na arte, em especial no modernismo 
brasileiro, meios de transformar conteúdo do currículo formal da escola básica em conhecimento 
relevante e significativo. Percorremos caminhos didáticos em atividades de cunho experimental e 
artístico sobre partículas, luz e cor. Tendo como pressuposto que todo ser humano traduz o que 
percebe, relacionando isso com a sua aventura cultural de inserção no mundo, os envolvidos são 
convidados a montar uma exposição de artes plásticas que apresente ao público o mundo das 
partículas elementares, incrivelmente pequeno, levando em conta o papel do homem nesse 
mundo. Nas últimas versões as obras de arte produzidas utilizaram o lixo recolhido na escola. 

Palavras-chave: Ciência e arte; culturas; partículas em movimento. 

Abstract 
Understanding culture as a significant network, whose nodes and flows between them form a set of 
socially created senses that allows subjects to identify with each other, we bring this work a school 
project developed in partnership with the university over two decades, including schools of public 
and private schools in the city of Rio de Janeiro and university programs in teacher education. In it, 
the relationship between science and art has enabled us to work abstract contents, tiny and 
mobile, fleeing to look, abandoning teaching practices guided by homogenizing and standardizing 
trends that permeate school practices. From the initial question: "Why do you use hot and not cold 
water to make a cup of coffee" concepts and brought models are confronted and discussed. The 
moving particle model, accepted by modern science, with all the epistemological uncertainty 
related to it, found in the art, especially in Brazilian modernism, a way to transform the formal 
curricula of primary education in relevant and meaningful knowledge. We have come didactic paths 
in experimental and artistic activities about particles, light and color. Based on the assumption that 
every human being expresses what realizes, relating this to their cultural adventure of insertion in 
the world, those involved are invited to mount an art exhibition to present the world of elementary 
particles, incredibly small, to the public, taking into account the role of Man in this world. In the 
latest version, the garbage collected at school was used to product art. 
  
Keywords: Science and art; cultures; moving particles. 
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INTRODUÇÃO 
Ciência e arte são “centros geradores de cultura”, indissociáveis e, no momento 

que o homem busca alcançar e divulgar o conhecimento sobre a natureza e o universo, 
as leis e fenômenos que possibilitam a interação homem-realidade, ambas passam a ser 
representadas simbolicamente, tornando-se polos irradiadores de cultura para interações 
comunicativas. 

Entendendo cultura como rede de significação, cujos nós e fluxos entre eles 
formam um conjunto de sentidos socialmente criados que permite aos sujeitos se 
identificarem uns com os outros, trazemos neste trabalho um projeto de escola – A Dança 
do Universo - em parceria com a universidade ao longo de duas décadas, abrangendo 
escolas das redes pública e privada da cidade do Rio de Janeiro e cursos universitários 
de formação de professores. Nele, a relação Ciência e Arte tem possibilitado trabalhar 
conteúdos abstratos, minúsculos e móveis, que fogem ao olhar, abandonando práticas 
pedagógicas orientadas por tendências homogeneizadoras e padronizadoras 
impregnadas nas práticas escolares.  

Tendo como pressuposto que todo ser humano traduz o que percebe, relacionando 
isso com a sua aventura cultural de inserção no mundo (Rancière, 2012), os envolvidos 
são convidados a montar uma exposição de artes plásticas que apresente ao público o 
mundo das partículas elementares, levando em conta o papel do Homem nesse mundo.  

Neste trabalho apresentamos especialmente a atividade desenvolvida no ano de 
2012, em uma escola pública localizada na comunidade do Estácio, Rio de Janeiro, tendo 
como parceiros da professora de ciências licenciandos de física e sua formadora 
(Cardozo, 2003). 

Considerando fundamental a introdução da ciência moderna e contemporânea na 
escola básica, desenvolvemos um conjunto de atividades que dessem conta das questões 
de partida: Como trazer a Física e a Química das partículas para a compreensão de 
alunos de 14/15 anos, do nono ano de uma escola pública de periferia? Como partir do 
contexto próximo ao aluno, com um tema tão abstrato, sem parar nele, indo além? Como 
conciliar e desenvolver na escola o Projeto “CTS Modernismo – Ciência e Arte”, um 
projeto da licenciatura em física da universidade parceira?  

OBJETIVOS DA ATIVIDADE 
Levar os envolvidos a: 

• Relacionar ciência e arte para entender o mundo do infinitamente pequeno e suas 
relações com o mundo; 

• Reconhecer que a ciência trabalha com modelos em constante mudança; 
• Debater o papel do ser humano e da vida neste mundo de partículas e forças.  
• Montar uma exposição de artes plásticas que apresente ao público o mundo das 

partículas elementares, levando em conta o papel do Homem nesse mundo. 
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
As perguntas iniciais são: Por que vocês usam água quente, e não fria, para fazer 

café? Como vocês imaginam que a água, o açúcar e o pó de café estejam arrumados 
dentro de um copo de café? São duas décadas com essas questões lançadas a alunos 
adolescentes, licenciando e professores. As respostas sempre giram em torno de 
confusão de um fenômeno físico (dissolução) com um fenômeno químico (reação), 
acreditando que o café, o açúcar e a água se encontram em camadas.  

É proposto então um conjunto de etapas que levem ao debate sobre modelos e 
concepções acerca da constituição da matéria. A ideia de espaços vazios, “o nada” não é 
inicialmente significativo, apesar de praticamente todos já terem estudado os modelos de 
partículas nos estados de agregação da matéria e terem ouvido falar em átomos. Houve o 
caso de um professor que só se sentiu confortável quando nomeou “o nada” de “espaços 
intermoleculares”. São idas e vindas no debate até que os envolvidos se apropriem do 
modelo aceito pela ciência atual.  

Atividades experimentais como ensaio de chama, cores em pigmentos vegetais e 
misturas de cores em luz e em pigmento foram feitas com os alunos. Vídeos sobre o 
Large Hadrons Collider (LHC), além de clips didáticos sobre átomos fizeram também 
parte da atividade. Uma pesquisadora em Física de Altas energias do Instituto de Física 
foi à escola para um bate papo animado com os alunos sobre os aceleradores de 
partículas. Ao término dessas etapas, uma sistematização formal foi para o caderno dos 
alunos.  

De modo a relacionar a arte moderna com a vida dos estudantes do morro do 
Estácio, RJ, foi exibido o desfile da escola de samba, campeã do Carnaval em 1992 com 
o enredo “Pauliceia desvairada, 70 anos de modernismo”. A partir da leitura da letra do 
samba, algumas informações sobre o movimento modernista no Brasil foram 
sistematizadas. 

Tendo a música Quanta de Gilberto Gil como fundo musical, os envolvidos foram 
convidados a se aprofundar neste mundo incrivelmente pequeno e móvel do qual nenhum 
olhar consegue reter uma imagem, lançando mão da arte, pois só ela, com sua magia e 
sedução pode ajudar a evocar este mundo. Para penetrar no mundo das partículas 
elementares, abstrair é fundamental e a arte moderna, com seus diferentes movimentos 
de vanguarda, pode dar conta de sua representação, evocando ainda um momento 
histórico no qual a arte se reconciliou com a sociedade numa relação direta arte/vida 
(Domingues, 1997). 

Já muito envolvidos com o tema, os alunos receberam verbetes adaptados do 
catálogo da exposição “A Dança do Universo” (Detouef, 1986) que apresenta um paralelo 
entre a ciência e a arte do século XX, sendo convidados a escolher para representar 
plasticamente um deles, intitulados: Partículas, pequenos grãos de matéria; O indivisível 
divisível; O átomo: um mundo em si; No interior do núcleo do átomo; Ainda mais longe: o 
quark; Do inerte ao vivo; E o Homem, nada seria além de um conjunto complexo de 
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quarks e elétrons?; A Dança do Universo; E o planeta Terra? Conseguiremos assegurar o 
equilíbrio e a harmonia no nosso frágil planeta azul? 

Na edição de 2012 foi proposto um desafio: usar nas obras de arte parte do “lixo” 
recolhido na sala de aula, com inspiração em um clip de Vik Muniz (Figura 1). Uma 
exposição dos trabalhos foi apresentada na Escola para a comunidade e convidados. Um 
dos licenciandos levou parte da exposição para o evento UERJ sem muros.  

Figura 1. Exposição “A Dança do Universo”, edição de 2012. 
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 # E o Homem? 
Pilhas, clips, tampinhas de metal, fone de 

ouvido, lente, fios usados. 
Daniela, Rafael e Elanny  

(Turma 1902)

              !

!!

! O átomo: um mundo em si. 
Papel reciclado e tinta guache. 

Philipy, Matheus e Marlon (Turma 
1902)

!  Partículas: pequenos grãos de 
matéria.  

 Embalagens de bombons e purpurina 
Flávia (Turma 1902)

 ! Quark. O menor ponto da 
matéria?  

Papel reciclado, tinta guache e purpurina. 
Camila, Amanda e Pámela (Turma 

1902)

    !

! E o frágil planeta azul?  
Tampinhas, folhas e tinta guache. 

Bárbara, Gean, Carolina e Hellen (Turma 
1901)

!!

! A Dança do Universo 
Nanquim, guache e papel reciclado. 

Ana Paula, Raphaela, Fabiana, Renato 
e Igor 

(Turma 1901)

!

  !      O indivisível divisível.   
Embalagem de isopor reaproveitado e papel 

reciclado. 
Janaína, Fábio e Karolaine (Turma 1902)

!  Do inerte ao vivo. 
Folhas secas, pilhas, materiais 

metálicos, papel reciclado e guache. 
Beatriz, Natália, Bianca  

(Turma 1901)

! No interior do núcleo do átomo. 
Embalagem de isopor reaproveitado, papel 

ofício usado e tinta guache. 
Allan, Camila (Turma 1901)

!



REFLEXÃO DO PROFESSOR 
O ser humano, desde os tempos mais remotos, tem ido à procura de formas de 

expressar suas dúvidas e emoções. Essa busca permitiu o desenvolvimento da ciência e 
da tecnologia, levando ao encontro do próprio Homem, inserido em culturas múltiplas. 
Nessa caminhada, Arte e Ciência tem sido formas de ensejar possibilidades de encontros. 
Comprometidos com uma educação para o pensamento, além do conhecimento, foi 
fundamental o envolvimento dos alunos a partir da inserção do tema na sua cultura. Em 
um dos momentos de avaliação foram feitas as perguntas: O que seria o Homem, neste 
mundo de partículas? O que é o Universo? As respostas “O homem é um ser formado por 
partículas, mas é muito mais do que ser formado por partículas.” (Daniela); “O homem é 
aquele que cria as coisas e o pensamento. Ele também é formado por células, DNA, 
átomos.” (Daniel). “O Universo é o conjunto de todas as coisas. Inclusive o nada.” (Flávia), 
entre outras, além da protagonização na exposição, nos indicam que a atividade atingiu 
seus objetivos.  
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CIÊNCIA & ARTE: EXPERIÊNCIA NA PRODUÇÃO DE JOGOS EM SALA 
DE AULA 

Josefa Rosimere Lira-da-Silva1; Rejâne M. Lira-da-Silva2 
1Secretaria Municipal de Educação de Salvador, Bahia, Brasil; 2Universidade Federal da Bahia, Brasil 

Resumo 
Os jogos ajudam a criar entusiasmo sobre o conteúdo, consideram os interesses e as motivações 
dos educandos em expressar-se, agir e interagir nas atividades lúdicas na sala de aula. 
Objetivamos relatar a experiência pedagógica da produção de jogos por alunos do ensino 
fundamental (EF), com conteúdos de ciências, relacionando a Ciência e a Arte. O método usado 
para a produção do jogos foi o proposto por Lira-da-Silva (1998) e Lira-da-Silva et al. (2012) e 
contou com 3 etapas: escolha do tema, roteirização e organização metodológica do jogo e 
impressão dos jogos e a apresentação na escola e em evento científico. De 10 grupos, 8 
concluíram seus jogos: “Acidentes com Animais Peçonhentos”, “As Cobras Venenosas da Bahia”, 
“Brincando com a Matemática”, “Investigando Aranhas”, “Meteoritos”, “Meteoros”, “Planeta Terra” e 
“Terra Planeta Água”. Três jogos foram apresentados no 4º Encontro de Jovens Cientistas (2013): 
“Acidentes com Animais Peçonhentos”, “Brincando com a Matemática” e “Meteoros”, os dois 
últimos premiados no evento. O projeto mostrou-se importante para os estudantes que 
compreenderam sua dimensão e significado de suas produções, apesar das dificuldades. 
Entenderam a atividade como um espaço de construção e expressão da criatividade. A 
significativa produção e experiência levou a estes jogos a serem alvo de prêmios, tanto para a 
professora, quanto para os estudantes. A construção dos jogos possibilitou o desenvolvimento 
integral das crianças e de conceitos científicos, referentes aos temas escolhidos pelas crianças. 

Palavras–Chave: Jogos, ludicidade, educação, arte, ensino de ciências. 

Abstract 
The games help create enthusiasm about the content, consider the interests and motivations of 
students to express themselves, act and interact in recreational activities in the classroom. Our 
purpose is to report the pedagogical experience of the production of the games for students in the 
elementary school (ES), with science content relating to Science and the Arts. The method for 
producing the games was proposed by Lira-da-Silva (1998) and Lira-da-Silva et al. (2012) and 
included three steps: choice of theme, routing and methodological organization of the game and 
print the games and the presentation at school and in scientific event. Eight groups of the student 
completed their games: "Accidents with Poisonous Animals", "The Poisonous Snakes of Bahia", 
"Playing with mathematics", "Investigating Spiders", "Meteorites", "Meteors", "Planet Earth" and 
"Water Earth Planet". Three games were presented at the 4th Meeting of Young Scientists (2013): 
"Accidents with Poisonous Animals", "Playing with mathematics" and "Meteors"), the late two 
winners in the event. The project proved to be important for students that understood the 
significance of their production, despite the difficulties. The significant production and experience 
led to these games to be the subject of awards, both for the teacher and for the students. The 
construction of the games enabled the full development of children and scientific concepts related 
to the themes chosen by the children. 

Keywords: Games, playfulness, education, art, science education. 

�781



INTRODUÇÃO  

O lúdico tem sua origem na palavra latina "ludus" que significa "jogo". Se relativo à 
sua origem, o termo lúdico referiria-se apenas ao “jogar”, “brincar” ou “movimento 
espontâneo” (Almeida, 2006). O jogo ajuda a construir novas descobertas, desenvolve e 
enriquece a personalidade e simboliza um instrumento pedagógico para o professor 
conduzir, estimular e avaliar a aprendizagem. A integração e interação das atividades 
lúdicas permitem o diálogo do conhecimento com ações práticas (Fonseca et al., 1999). 

Segundo Vygotsky (2007), a motivação é um dos fatores principais para o sucesso 
da aprendizagem e aquisição de novas habilidades. Jogos ajudam a criar entusiasmo 
sobre o conteúdo, consideram os interesses e as motivações dos educandos em 
expressar-se, agir e interagir nas atividades lúdicas na sala de aula.  

Passerino (1998) considera que, através do jogo, aprende-se a agir, adquire-se 
iniciativa e autoconfiança, estimula-se a curiosidade e proporciona-se o desenvolvimento 
da linguagem, do pensamento e da concentração, aspectos mediados pela cultura, onde 
forma-se uma situação imaginária delimitada por planejamentos e regras próprias, 
pertencentes a cada situação num determinado tempo e espaço. O jogo é um elemento 
do ensino que possibilita colocar o pensamento do sujeito, conduzindo-o a uma nova 
estrutura de pensamento e consequentemente de significados (Moura, 1994). Os jogos 
ajudam no desenvolvimento intelectual das crianças e as ajuda na formação de conceitos 
científicos (Lira-da-Silva et al., 2012). 

Objetivamos relatar a experiência pedagógica da produção de jogos por alunos do 
ensino fundamental (EF), com conteúdos de ciências, relacionando a Ciência e a Arte. 

A IDEIA 
A proposta pedagógica nasceu da perspectiva do trabalho interdisciplinar numa 

turma do 5º ano do EF, na Escola Municipal Irmã Elisa Maria, Salvador, Bahia, Brasil. 
Considerando o primeiro ano da professora com a turma necessitou-se um diagnóstico 
dos estudantes dos níveis de leitura, oralidade e compreensão de texto. Esta etapa 
contou com a leitura/interpretação da cartilha educativa sobre animais peçonhentos, do 
Instituto Butantan. O uso da cartilha foi estratégica. Os estudantes residem e estudam em 
áreas de Mata Atlântica, sendo comum ouvirem relatos ou se depararem com aranhas, 
escorpiões ou cobras. O diagnóstico culminou com a reescrita da cartilha pelos 
estudantes, a maioria alfabetizada. A docente tinha experiência anterior com a produção 
de jogos eletrônicos e de tabuleiro com temas científicos, mas na escola foi a primeira 
vez. 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE 
Objetivamos conceber, produzir e divulgar jogos com temas de ciências, como 

instrumento pedagógico facilitador no processo de aprendizagem e desenvolvimento de 
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habilidades dos estudantes e permiti-los o uso dos jogos para aprender Ciências de 
maneira espontânea, criativa, participativa e prazerosa. 

O PASSO A PASSO 
O método usado para a produção do jogos foi o proposto por Lira-da-Silva (1998) e 

Lira-da-Silva et al. (2012). Os alunos receberam a proposta com empolgação na disciplina 
Artes. Lançou-se o desafio e as crianças foram agrupadas em 10 grupos de 5 alunos e a 
atividade foi dividida em 3 etapas: escolha do tema para construção do jogo, cujo tema 
“animais peçonhentos” foi escolhido por 3 grupos porque o assunto estava recente na 
mente dos estudantes, devido a leitura e reescrita da cartilha do Butanta na fase 
diagnóstica, assim como os demais assuntos escolhidos; roteirização e organização 
metodológica do jogo, que exigiu dos estudantes pensar no objetivo do jogo, público-alvo 
e elaboração das perguntas das cartas; e impressão dos jogos e a apresentação na 
escola e em evento científico, quando todos os grupos apresentaram no projeto 4º Mágica 
e três deles no 4º Encontro de Jovens Cientistas (4EJC), promovido pela Universidade 
Federal da Bahia. 

DIFICULDADES NO CAMINHO 
Houve dificuldades para estudantes e para a professora. A maior delas foi o 

trabalho em grupo devido aos desentendimentos entre os estudantes. A etapa de 
organização metodológica, roteirização e elaboração das perguntas levou à dispersão de 
alguns estudantes com dificuldades na escrita, exigindo uma maior intervenção da 
professora. Foi difícil para os alunos procederem estas correções, pois não estavam 
habituados às críticas construtivas às suas produções. 

De maneira estratégica, a professora uniformizou os jogos, todos de tabuleiro, com 
cartas de sorte e revés, com número de casas e cartas definidos para facilitar a criação de 
perguntas e finalizá-los para apresentação na escola e 4EJC.  

Para o jogo se constituir como didático e cumprir o objetivo de ensinar determinado 
conteúdo, neste caso de ciências, deve ser estruturado metodologicamente. Não foi fácil 
para estudantes do EF de escolas públicas o exercício de pensar o roteiro do jogo, 
público-alvo e definição do tema. Nesta fase, a participação da professora como 
mediadora, orientadora e incentivadora foi fundamental. 

OS JOGOS 
De 10 grupos, 8 concluíram seus jogos: “Acidentes com Animais Peçonhentos”, “As 

Cobras Venenosas da Bahia”, “Brincando com a Matemática”, “Investigando Aranhas”, 
“Meteoritos”, “Meteoros”, “Planeta Terra” e “Terra Planeta Água”, que foram expostos 
durante a 4ª Mágica, projeto pedagógico da escola. Três jogos foram apresentados no 
4EJC em 2013 (“Acidentes com Animais Peçonhentos”, “Brincando com a Matemática” e 
“Meteoros”), os dois últimos premiados no evento. 
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A atividade teve um impacto importante para a escola e para os estudantes pelos 
prêmios conquistados, incentivando a comunidade escolar, carente de cultura científica. 
Através das falas dos alunos, observamos a importância para a sua autoestima, 
capacidade de construção e trabalho em grupo, estímulo às habilidades potenciais que a 
disciplina Ciências e Artes podem proporcionar para estimular a criatividade. 

Notou-se preferências por determinadas etapas de acordo com as habilidades dos 
estudantes. Um deles possuía habilidades manuais, gosto pelo desenho e boas ideias 
para composição, sentindo-se à vontade para construir o tabuleiro,  ilustrando-o e 
desenhando-o em perspectiva e colorindo-o adequadamente ao tema. Outra estudante 
identificou-se com a avaliação dos colegas, testando seus conhecimentos; justificou que 
se prestassem atenção na introdução e organização metodológica do jogo, saberiam 
responder aos questionamentos.  

A avaliação do projeto pela gestão escolar foi positiva. A coordenação pedagógica 
reconheceu a importância da atividade que envolveu toda a turma; e, juntamente como os 
docentes, reconheceu a importância da apresentação em eventos pedagógicos na escola 
e no 4EJC, culminando com a premiação dos estudantes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O projeto mostrou-se importante para os estudantes que compreenderam sua 

dimensão e significado de suas produções, apesar da dificuldades. Entenderam a 
atividade como um espaço de construção e expressão da criatividade. O grupo se 
apaixonou pela produção dos jogos e ficou satisfeito com o resultado.  

Esta experiência corrobora o resultado de experiências anteriores, referidas por 
Lira-da-Silva et al. (2012), onde os jogos ofereceram estímulo e ambiente propícios que 
favoreceram o desenvolvimento autônomo, reflexivo e criativo dos estudantes, sendo 
elementos muito valiosos no seu processo de desenvolvimento cognitivo. Inclusivamente 
permitiu à professora ampliar seu domínio de conhecimento de técnicas ativas de ensino, 
mostrando aos estudantes, uma maneira lúdica e prazerosa de relacionar-se com o 
conteúdo escolar.)
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FÍSICA DAS CORES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL  

Magali Deckert Arndt; Neusa Maria John Scheid; Dyonathas M. D. Arndt  
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões; Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e das Missões; Universidade Regional Integrada do Alto 
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Resumo  
O presente relato é fruto da proposta apresentada ao Instituto de Física da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul em preenchimento parcial dos requisitos para a obtenção do título de 
Especialista em Física para a Educação Básica.  O plano apresenta uma inovação didática no 
ensino das ciências físicas e naturais aplicada na oitava série da Escola de Ensino Fundamental 
Concórdia de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, Brasil em turma composta por dez alunas do sexo 
feminino e 13 alunos do sexo masculino todos entre 13 e 15 anos de idade. A sequência das 
atividades proporcionou aos alunos experimentar sobre os fenômenos presente nos Sistema de 
Síntese Aditiva e Subtrativa de Cores. Considerando a introdução do estudo da Física e da 
Química na série em questão e o nível de desenvolvimento do aluno, abordamos o conteúdo de 
forma interativa, com base em conceitos, princípios, leis, fatos do cotidiano e experimentos de fácil 
realização. Trabalhamos na observação de diferentes cores através do Sistema de Síntese 
Subtrativa ou cor-pigmento e do Sistema de Síntese Aditiva ou cor-luz incentivando assim, o aluno 
a compreender e apreciar a pesquisa. Finalizamos o estudo integrando métodos computacionais 
ao utilizar o simulador Color-vision o qual nos permitiu elaborar relatos comparativos tornando 
assim o estudo mais significativo.   
  
Palavras-Chave: Experimento; Simulador computacional; Cor-luz; Cor pigmento. 

Abstract  
This report is the result of the proposal submitted to the Institute of Physics of the Federal 
University of Rio Grande do Sul in partial fulfilment of the requirements for obtaining the title of 
Specialist in Physics for Basic Education. The plan provides a didactic innovation in the teaching of 
physical and natural sciences applied in the eighth grade at the Concordia Elementary School of 
St. Angelo, Rio Grande do Sul, Brazil, in a class consisting of 10 female students and 13 male 
students, all between 13 and 15 years of age. The sequence of activities allowed the students to 
experiment with the phenomena present in the Systems of Additive Synthesis and Color 
Subtraction. Considering the introduction of the study of physics and chemistry in the series in 
question and the level of student development, we addressed the content interactively, based on 
concepts, principles, laws, everyday facts and easy-to-perform experiments. We worked on the 
observation of different colors through the Subtractive Synthesis System, or color-pigment, and 
Additive Synthesis System, or color-light, thus encouraging the students to understand and 
appreciate the research.  We completed the study integrating computational methods using the 
Colour-vision simulator, which allowed us to prepare comparative reports, thus making the study 
more significant. 

Keywords: Experiment; Computational simulator; Color-light; Color pigment. 
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INTRODUÇÃO   
As mudanças ocorridas na sociedade estão se refletindo na escola exigindo que os 

educadores não apenas transmitam os conteúdos, mas que tornem o ambiente em sala 
de aula mais significativo.  

Tendo presente essa realidade, apresentamos ao Instituto de Física da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul em preenchimento parcial dos requisitos para 
a obtenção do título de Especialista em Física para a Educação Básica a proposta 
desenvolvida na oitava série da Escola de Ensino Fundamental Concórdia de Santo 
Ângelo, Rio Grande do Sul, Brasil. 

 A turma composta por dez meninas e treze meninos todos entre 13 e 15 anos de 
idade participou de oficinas no contra turno com o tema Sistema de Síntese Aditiva e 
Subtrativa de Cores. Através de uma abordagem científica, os experimentos propostos 
tinham como prioridade que os alunos desenvolvessem o gosto pela introdução ao estudo 
da disciplina de Física. 

Mas, e na oitava série do ensino fundamental, regime de oito anos, como deve 
acontecer o ensino das ciências?  Essa pergunta parece estar parcialmente respondida 
na primeira edição da revista A Física na Escola quando, o professor Marcelo Gleiser, 
apresenta suas discussões no artigo intitulado Por que ensinar Física? Ele aponta “razões 
de ordem metafísica, de integração com a natureza, de cidadania e de paixão pela 
descoberta” (Gleiser, 2000, citado por Andrade, 2005, p.15).  

OBJETIVOS DA ATIVIDADE 
Os objetivos deste trabalho atendem à visão sobre o estudo de Ciências 

apresentada nos Parâmetros Curriculares Nacionais, prevista na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional quando trata dos Princípios e Fins da Educação Nacional. Expõe à 
primeira referência: 

“... os objetivos de Ciências Naturais no ensino fundamental são concebidos para que o 
aluno desenvolva competências que lhe permitam compreender o mundo e atuar como 
indivíduo e como cidadão, utilizando conhecimentos de natureza cientifica e 
tecnológica.” (Brasil, 1997, p. 39).  

Expõe à segunda referência:  
A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais 
de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (Souza, 1997, p. 9)  

Para contemplar a essas prerrogativas, discorremos nosso objetivo principal:  
 Desenvolver no aluno o gosto pelo estudo da Física através da compreensão dos 

conceitos que compõe a visão de cor pigmento e de cor luz em relação aos sistemas de 
síntese aditiva e subtrativa de cores. Contempla, ainda, a realização de experimentos e o 
uso de ferramenta digital, capacitando assim o aluno a perceber as aplicações da Física e 
a sua importância na vida moderna, sempre guiado pela ética e pela valorização da vida. 
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
 As oficinas aconteceram no contra turno mediante situações de experimentação 
sempre com o professor como mediador.  

  
Atividade 1: Convite Experimento 

Dividimos a turma em 6 grupos, distribuímos recipientes com 50ml de leite cada. A 
seguir, solicitamos que os alunos escolhessem cores de anilinas disponíveis em sala de 
aula e gotejassem dentro do leite e logo após, o detergente. O objetivo desta atividade foi 
encantar os alunos com a “mágica das cores” que a mistura proporciona e dessa forma, 
formalizamos o convite para participarem das oficinas do contra turno.  

Atividade 2: Mistura de Tintas 
Essa atividade discutiu a mistura de cores através de pigmentos foscos. A ideia foi 

mostrar, através da visão dos artistas, que pigmentos opacos não possuem as cores 
primárias lendárias (vermelho, azul e amarelo), pois a partir delas não se pode obter todas 
as outras cores. Para verificar isso, os alunos usaram tintas nas cores amarela, magenta, 
ciano, vermelho e azul e experimentaram as possíveis misturas. 

Atividade 3: Disco de Newton  
Dispor de um disco de Newton para cada grupo. Solicitar que coloquem o disco em 

movimento e observem. Ao entrar em movimento, cada cor do disco de Newton se 
sobrepõe em nossa retina, dando a sensação de mistura. Com velocidade suficiente o 
disco dá a ilusão de ficar de cor cinza ou branco. Essa conclusão será testada 
posteriormente com o simulador computacional.  

Atividade 4: Mistura de Luzes 
Nesta atividade os alunos tiveram a oportunidade de observar a decomposição da 

luz branca, pelo efeito da difração, atraves de movimentos da face espelhada de um CD 
comum. Essa conclusão será testada posteriormente com o simulador computacional.  

Atividade 5: simulador computacional 
Nesta atividade os alunos foram encaminhados ao laboratório de informática. 

Enquanto a professora conduzia a atividade no projetor multimídia, os alunos foram 
motivados a realizarem mistura das cores no simulador comparando com os resultados 
encontardos nas atividades 2, 3 e 4.  

Atividade 6: Pesquisa 
Nesta última atividade aplicamos uma avaliação do trabalho realizado mediante os 

quesitos:  
a) a metodologia da organização do material; 
b) o nível de aprendizagem adquirido;  
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c) o nível de participação dos colegas 

Figura 1. http://phet.colorado.edu/en/simulation/color-vision 
Disponível em http://phet.colorado.edu/en/simulation/color`vision 

!  

REFLEXÃO DO PROFESSOR 
A tarefa do educador não é mais meramente a de configurar um referencial teórico 

de informações, mas sim, prever e preparar recursos que ativem o olhar investigativo do 
aluno. 

A oficina sistemas de síntese aditiva e subtrativa de cores alcançou os objetivos 
propostos quando, os alunos demonstraram interesse e realização ao compararem os 
resultados de cada experiemento com o resultado encontardo no simulador Color-Vision.  

Ao concluirmos, enfatizamos que todas as atividades desenvolvidas são de fácil 
aplicação e, portanto, reforça ainda mais a ideia de que é possível sim cativar alunos para 
o estudo da Física mediante o planejamento de experimentações lúdicas e interativas 
conforme demostra a figura 2 com publicação no jornal local A Tribuna Regional.  
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Figura 2. Divulgação jornal A tribuna  

!  
Fonte: Jornal A Tribuna Regional em 14/04/2011 
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UM DESAFIO COM OUTROS ÓCULOS! 

Ana Albuquerque; Ana Jerónimo; Catarina Rocha 

Escola Superior de Educação de Coimbra 

Resumo 
Tendo como objetivo o ensino e a aprendizagem do código gráfico da identificação da cor 
“ColorAdd”, universal (também para o daltónico), inserido no Ano Internacional da Luz, iremos dar 
a conhecer um projeto com diferentes fases da didática deste código para o 1º e 2º Ciclos do 
Ensino Básico, bem como, para uma educação não formal, tendo em consideração este e outros 
níveis etários com conhecimentos diferenciados. 
Após a elaboração do projeto concreto e dos materiais de apoio, perspetivamos que, numa 
primeira fase, o projeto seja aplicado em duas crianças com idades compreendidas entre os 6 e 
os 9 anos, para análise da adequação e dinamização da didática. Na segunda fase, será aplicado 
numa turma também do 1º ciclo e, seguidamente numa terceira fase, a alunos de 2º ciclo, bem 
como a um público geral, divulgado numa escola pelos professores de Ciências. 
O conhecimento do impacto desta aplicação didática será realizado através da utilização dos pré e 
pós testes de ColorAdd de Miguel Neiva, articulado com os objetivos deste nosso projeto, em 
cada nível etário e conhecimentos expetáveis. 
Em trabalhos futuros, pretende-se a realização de um vídeo associado ao projeto, com a 
colaboração de especialistas. 
A calendarização prevê, em setembro, a sua aplicação e avaliação aos diferentes públicos, se 
possível com análise estatística. 

Palavras-chave; ColorADD; inserção do daltónico; código universal; ciência da cor  

Abstract 
Having as goal the teaching and learning of graphic color identification code "ColorAdd," universal 
(also for the colorblind), inserted in the international year of light, we will make a project with 
different stages of didactics of this code for the first and second cycles of basic education, as well 
as, to a non-formal education, taking into account these and other age levels with different 
expertise.  
After the elaboration of the concrete project and support materials, as a first step, the project is 
applied in two children aged between 6 and 9 years, for examination of the adequacy and 
dynamization; in the second phase, will be applied in a class of the 1st cycle; then in a third phase, 
the students of 2nd cycle, as well as a general public, disclosed at a school, by science teachers. 
The knowledge of the impact of this didactic application will be accomplished through the use of 
pre and post tests of Miguel Neiva ColorAdd, articulated with the objectives of our project, in each 
age level and expected knowledge. 
In future work, we intend to conduct a video associated with the project, with the collaboration of 
specialists. The timetable foresees, in September, its implementation and evaluation to different 
audiences, If possible with statistical analysis.  

Keywords; ColorADD; color blind insertion; universal code; color science 

INTRODUÇÃO 
Este projeto surgiu no âmbito da prática educativa supervisionada da formação de 

mestrandos para professores do 1º e 2º CEB (Ciclo do Ensino Básico) em articulação com 
outros dois vetores: a celebração do Ano Internacional da Luz e um conhecimento anterior 
do trabalho de Miguel Neiva (2008), na elaboração de um código de identificação da cor 
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para daltónicos, mas que pretendeu, por sua vez, não marginalizar ninguém. Este código 
tem a designação de ColorADD. No site, pode-se constatar a atual abrangência da sua 
aplicação e os reconhecimentos diversos, nacionais e internacionais, que a aplicação 
deste código tem merecido. Já trabalhámos com Miguel Neiva (Albuquerque et al., 2015) 
e é sempre com entusiasmo que entramos noutra proposta. Nesta, a atividade será a 
aprendizagem também do código, universal, no 1º e 2º CEB e, posteriormente, a 
diferentes idades, elementos convidados para perceber melhor o daltónico (esquecido 
desde Dalton (finais do século XVIII). 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE 
Dada a comunicação pela cor ser eficiente e eficaz, cada vez mais é utilizada, pelo 

que julgamos ser uma mais valia, no mundo atual, o seu (re)conhecimento por uma maior 
dimensão populacional letrada neste código e curiosa por compreender mais sobre a cor 
e a luz, no mundo que a rodeia. Após a sua aprendizagem e ensino num 1º CEB (abril), e 
depois num 2º CEB (maio), no final de maio, pretende-se estender a uma aprendizagem 
informal de uma população interessada num código universal, na cor, no daltónico e sua 
maior inserção, na partilha da aprendizagem do seu educando e a auto-identificação do 
daltónico, pois há solução. Com este fim, os professores de Ciências de uma Escola 
dinamizarão a divulgação de um espaço (tempo, lugar e população escolar), também por 
convite online, direto bem como através da Associação de Pais e Encarregados de 
Educação e estudaremos o impacto deste projeto, estando em condições de o poder dar 
a conheecr no XVI ENEC.  
O referido espaço, para este projeto, abrange também um cartaz de personalidades da 
Universidade e do Museu Nacional Machado de Castro com o tema geral da luz, em 
concreto, de astronomia, da biologia e da arte. Este cartaz, tratará a luz como instrumento 
e como objeto de estudo. 
Pretendemos fazer um estudo estatístico. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Ao apresentar o projeto e o código às mestrandas (e autoras deste projeto) 

pressupus conhecimentos sobre a luz e a cor e de que o código era fácil. Assim, fomos 
vendo como os elementos do código simples têm uma só posição/direção, fomos 
memorizando três cores, etc.. Também fomos clarificando e construindo a didática, para 
cada nível etário. 
Apresentamos o “emblema” do ColorADD (Figura 1) 
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Figura 1: O “emblema” do ColorADD e a regra da adição dos pigmentos da cor da tinta (tinta, 
corpo sem luz própria). SEIS dos 27 símbolos do código universal. 

!  

O código universal da identificação da cor, ColorADD, é constituído por 27 elementos que 
passamos expor (Fig. 2) 

Figura 2. ColorADD: 27 símbolos 

!  

A aplicação deste código não necessita do seu conhecimento total. Ela baseia-se 
na adição de pigmentos, cujas memórias individuais simplificam a sua utilização. 

Herrán & Paredes (2008) ajudam a orientar a didática em geral, mas gostaríamos 
de poder aplicar a Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas (ABRP/PBL em 
inglês) (Vasconcelos & Almeida, 2012), na proposta para diferentes públicos. A formulação 
de questões e caminhos de respostas pelos elementos da população a partilhar as 
atividades, parece-nos possível, sendo mais rica, mas exigindo bastante do professor 
tutor, também mediador, monitorizador e avaliador do trabalho desenvolvido. O 
preenchimento das fichas de monitorização cabe à equipa de professores, para simplificar 
um pouco a recolha de dados. A atividade colaborativa, em pequenos grupos, é essencial 
para debate e decisões destes. Com os dois primeiros alunos pensamos já poder utilizar 
as propostas de atividades em Prezi para uma maior dinâmica e organização das sessões 

Em atividades informais, dar-se-á certificado, o reconhecimento que inclui os 
objetivos da sessão e certificador-autoridade, como aponta o relatório da Werquini (2010). 

“Colocar-se no papel do outro” será o fio condutor e o de enlace do projeto. No 1º e 
2º CEB será “colocar-se no papel do daltónico”; numa população de licenciatura ou de 
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maior grau de formação será “colocar-se como aluno” (perfil de educador 
construtivista, numa tutoria da aprendizagem), “Colocar-se como par” (comunicação, 
dentro da mesma área de formação). Portanto, esperamos curiosidade e entusiasmo e a 
capacidade de resolução de problemas, abordando conteúdos (código e alguns da Luz), 
em processos de comunicação e/ou educativos, pondo-nos no papel do outro. A 
comunicação, também sobre curiosidades da luz, deve abranger os 4 pilares da 
Educação para o século XXI. A utilidade (teórica e prática) bem como o interesse (social e 
individual) serão considerados.  

Tema dinamizador e objetivos no 1º CEB 

“óculos” (levantamento de ideias prévias).  

Vamos utilizar outros óculos ”óculos azuis da ColorADD” –não de proteção, mas 
PARA NOS COLOCAR NO PAPEL DO OUTRO! 

1. Inicial significado de daltónico 
2. Símbolos principais (quadrado com diagonal, sua separação: 2 triângulos 

retângulos e linha oblíqua -ângulo agudo com eixo xx’. Todos com posições 
específicas) (Figura 3) 

Figura 3. Três símbolos constituindo a ESTRUTURA PRINCIPAL da simbologia do 
ColorADD 

! ! !  

3. Ligação com a cor (vermelho, amarelo e azul) (Figura 4) 

Figura 4. A ESTRUTURA PRINCIPAL colorida 

! ! !  

4. Experiência da mistura de cores (guaches, marcadores, etc.) 
5. Inicial compreensão do “emblema” da ColorADD (Figura 2), com os 3 símbolos 
principais 
6. Saber o nº 27 (diferenciação simbólica, no ColorADD) (Figura 2) 
7. Jogar, pelo menos um jogo (jogo A) e curiosidades (e.g., Ano Internacional da 
luz, cores secundárias)  
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8. Impacto: avaliar a aquisição dos objetivos principais (pré e pós teste, 6 e 8 
questões, respetivamente). 

REFLEXÃO DO PROFESSOR 
Neste último ano, com algum trabalho na área da ciência da cor, cientificamente 

realçaram-se, de novo, pontas de anteriores pesquisas nesta área, abriram-se propostas, 
construíram-se projetos. Não há dúvida que o trabalho em equipa e respetiva massa 
crítica também proporciona outro volume, dimensão e alegria. Preocupações sociais, 
puderam ser abrangidas dando uma dinâmica bem interessante ao projeto. Ana Maria, 
nas três dezenas de anos de trabalho, nunca encontrou um daltónico. Nestes meses, nas 
mais diversas situações profissionais (exames, formação de alunos estrangeiros, 
orientação de trabalhos), já soube de dois casos e ainda hoje conversou com um deles! 
Cremos numa situação de educação informal, poder proporcionar a afirmação do 
daltónico (talvez porque agora tenha uma solução prática): uma das questões a investigar. 

Concretamente, nesta fase, entusiasmou-se colegas, criaram-se mais jogos, 
estruturaram-se didáticas diferenciadas.  
Albuquerque et al. (2015), com entusiasmo, construíram uma descrição do código em 11 
pontos, em que a FORMA está adequada à FUNÇÃO e subscrita por Miguel Neiva. 
Julgamos ser mais uma clarificação e nomenclatura útil, na didática e no diálogo sobre 
este assunto.  
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A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA NO TRILHO DE BIODIVERSIDADE NA 
ESCOLA: ESTUDO COMPARATIVO DO IMPACTO NAS 

APRENDIZAGENS ENTRE UMA ABORDAGEM IBSE E UMA 
ABORDAGEM TRADICIONAL 

Helena Moita de Deus1; Gonçalo Nuno Carreira Pereira2 

1EB2,3 Dom Francisco Manuel de Melo; 2Universidade de Lisboa – Instituto de Educação  

Resumo 
Apresentam-se neste trabalho os resultados de um estudo cujo objetivo foi perceber o impacto, 
nas aprendizagens dos alunos, da implementação de um conjunto de atividades estruturadas de 
acordo com a metodologia de Inquiry Based Science Education, quando comparado com o 
impacto, da implementação de atividades estruturadas segundo metodologias mais tradicionais. 
Para tal, foi explorado o conteúdo “Áreas Protegidas”, incluído no currículo do oitavo ano, com 
duas turmas comparáveis (respetivamente turma A e turma B). Os dados para esta investigação 
foram recolhidos com base num questionário de respostas fechadas e semiabertas que foi 
aplicado antes e depois da lecionação do referido conteúdo. Verificaram-se diferenças no 
desempenho das duas turmas, especialmente no que respeita às aprendizagens referentes à 
biodiversidade e à identificação dos problemas que a podem comprometer. Verificou-se também 
que mais alunos da turma A atingiram os patamares de desempenho superiores. Esta mesma 
turma demonstrou um grande envolvimento no estudo desta temática, tendo elaborado um artigo, 
no jornal da região, para divulgar algumas das principais conclusões a que chegou no final do 
conjunto de atividades em que se envolveram. 

Palavras–Chave: IBSE, desempenho, educação ambiental, áreas protegidas, biodiversidade. 

Abstract 
This article shows the results of a research designed to understand the impact of a set of activities 
structured according to the Inquiry Based Science Education methodology on students’ science 
learning, when comparing with impact of other activities based on more traditional methodologies. 
To achieve this goal, the theme "Protected Areas", included in the eighth grade’s curriculum, was 
explored with two comparable classes (class A and class B, respectively). Data for this research 
was collected using a questionnaire with closed-ended and semi close-ended questions. This 
questionnaire was applied before and after the teaching of that theme. There were differences in 
the performance of the two groups of students, especially with regard to the learning about 
biodiversity and the identification of problems that can affect it. More students in class A reached 
higher levels of performance. This same class demonstrated a very high commitment to their 
learning activities, to the point that all students, together, wrote an article for the local newspaper to 
share, with the community, some of the main conclusions reached about the importance of the 
“Protected Areas”. 

Keywords: IBSE, performance, environmental education, protected areas, biodiversity. 
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INTRODUÇÃO 

A pilotagem de um conjunto de atividades desenvolvidas de acordo com a 
metodologia de Inquiry Based Science Education (IBSE) obrigou a um ajuste da 
planificação das atividades letivas, aprovado apenas para uma turma. Esta diferença na 
lecionação do mesmo conteúdo, pela mesma professora, a duas turmas diferentes, porém 
comparáveis, criou as condições para um estudo exploratório que confrontou os 
resultados obtidos pelos dois grupos de trabalho. 

De acordo com a metodologia IBSE, o trabalho investigativo está centrado no aluno 
e o professor assume um papel tutorial, orientando as atividades, podendo estas assumir 
um caráter mais ou menos aberto, consoante a experiência dos alunos nesta 
metodologia. Independentemente do grau de abertura da atividade, espera-se que os 
alunos identifiquem um problema a investigar, planifiquem o seu percurso investigativo 
com recurso a várias estratégias investigativas e comuniquem as suas conclusões. Neste 
processo, os alunos desenvolvem várias competências fundamentais, tais como: 
criatividade, inovação, pensamento crítico, resolução de problemas, tomada de decisões, 
comunicação, trabalho colaborativo, cidadania, entre outras. Espera-se que o 
desenvolvimento destas competências torne os alunos mais equipados na sociedade 
moderna (Griffin, McGaw, & Care, 2012). Tendo em conta a importância do contacto com 
a natureza, as duas turmas tiveram oportunidade de realizar uma atividade prática de 
campo devidamente contextualizada na temática em estudo. Herr (2008) defende que 
estas atividades fazem a ligação entre a teoria e a prática, e a ponte entre o 
conhecimento científico e a realidade, despertando os alunos para importância da ciência. 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE 
O objetivo das atividades desenvolvidas foi compreender o impacto, nas 

aprendizagens dos alunos, da implementação de um conjunto de atividades estruturadas 
de acordo com a metodologia de Inquiry Based Science Education, quando comparado 
com o impacto, da implementação de atividades estruturadas segundo uma metodologia 
mais tradicional. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Neste trabalho estiveram envolvidas duas turmas do oitavo ano, de constituição 

muito equivalente, quer em termos de aproveitamento quer em termos do número de 
alunos (turma A - 20 alunos; turma B - 22 alunos). Foi abordada a temática “Áreas 
Protegidas”, em igual número de aulas. 

Tendo em conta que o conjunto de atividades propostas às turmas A e B foram 
distintas, apresentam-se os respetivos percursos pedagógicos. 
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Percurso pedagógico da turma A 
As atividades planificadas de acordo com a metodologia IBSE seguiram o modelo 

teórico dos 5 E’s de Bybee (2002), contemplando as fases de motivar, explorar, explicar, 
ampliar e, transversalmente, avaliar. 

No recinto escolar existe uma área, o Trilho, com um pequeno bosque, onde 
sobrevive um ecossistema, rico em biodiversidade e geodiversidade, com interesse 
didático. O Clube de Ciências da escola tem feito um esforço para preservar o local, 
construindo percursos para que se possam fazer visitas de estudo com um impacte 
mínimo no ecossistema. Assim, partiu-se para a temática em estudo colocando aos 
alunos a questão: “Para que serve o trilho da escola?”. A resposta a esta questão 
envolveu alguma controvérsia já que a comunidade educativa tinha dúvidas sobre a 
importância da conservação do Trilho. Desta controvérsia surgiu a atividade de motivação 
(motivar) que consistiu num debate, com tomada de decisão, levado a cabo pela turma. 
Esta dividiu-se em grupos para prepararem as personagens do debate. Dado que o tema 
se tornou assunto de discussão na comunidade escolar, os alunos resolveram tornar o 
debate num acontecimento público, realizando-o de porta aberta no Centro de Recursos 
Educativos da escola. Depois do debate, procedeu-se à votação que, por maioria, decidiu 
que o Trilho deveria ser preservado e aberto para todos os que dele quisessem usufruir, 
desde que respeitassem as regras para sua utilização. 

De seguida, passou-se para a fase de investigação sobre a biodiversidade do trilho 
(explorar). Nesta fase, cada grupo de alunos escolheu um problema de investigação e 
delineou as estratégias para lhe dar resposta. Estas, por sua vez, foram apresentadas e 
discutidas na turma (explicar) e foram depois divulgadas as principais conclusões num 
artigo escrito pelos alunos para o jornal da região. Tendo em conta os resultados das 
investigações, tornou-se claro que o Trilho é um local que merece ser preservado e os 
alunos revelaram interesse em fazer, de seguida, uma investigação sobre a importância 
do Trilho na saúde dos alunos da escola (ampliar). 

Após a discussão dos resultados, fez-se uma extrapolação para a importância da 
Áreas Protegidas, em geral, tendo-se dado particular atenção às Áreas Protegidas 
portuguesas, suas características e principais desafios de conservação. 

Os alunos foram produzindo documentos (narrativas, textos, caderno de campo) 
que foram avaliados recorrendo a vários instrumentos. Foram aplicados questionários 
(antes e depois das atividades) e foram incluídas questões sobre o Trilho no teste de 
avaliação sumativa (avaliar). 

Percurso pedagógico da turma B 
A turma B iniciou o seu percurso didático com uma explicação teórica sobre as 

Áreas Protegidas, sua importância e principais desafios de conservação. Foram 
visionados e discutidos alguns excertos de filmes sobre o tema. De seguida, os alunos 
fizeram uma pesquisa sobre as Áreas Protegidas portuguesas e cada grupo apresentou à 
turma os principais aspetos de um desses locais. Para concluir o estudo teste tema, a 
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turma fez uma visita ao Trilho da escola, guiada pela professora. Os alunos responderam 
a questionários (antes e depois das atividades) e foram incluídas questões sobre o Trilho 
no teste de avaliação sumativa. 

REFLEXÃO DO PROFESSOR 
A comparação dos dados obtidos através dos questionários aplicados antes e 

depois das atividades revela que ambas as metodologias resultaram numa evolução 
positiva do desempenho da maioria dos alunos de ambas as turmas (fig. 1). As questões 
1 a 5 referem-se à biodiversidade e as questões 6 a 11 referem-se à conservação da 
natureza. 

Figura 1. Gráfico da diferença de desempenho inicial e final dos alunos das turmas A e B em 
percentagem 

!  

Contudo, uma análise mais detalhada dos dados permite verificar que os 
resultados da turma A, relativamente à biodiversidade, são superiores aos resultados da 
turma B sobre o mesmo assunto. Tendo em conta que as questões 1, 2 e 2A referem-se à 
biodiversidade das plantas e as questões 3, 4 e 4A referem-se à biodiversidade dos 
animais, verifica-se em ambas as turmas uma maior evolução de desempenho no que 
respeita à biodiversidade dos animais. No entanto, os alunos da turma A revelaram uma 
evolução muito grande nos seus conhecimentos sobre a biodiversidade de plantas e 
animais que vivem no Trilho. A questão 5 pretende avaliar o conhecimento sobre a 
existência de outras formas de vida naquele local, tendo-se verificado que a turma A 
melhorou o desempenho neste ponto, ao contrário da turma B. 
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Nas questões sobre conservação destacam-se, sobretudo, a 7, relativa à 
construção de cadeias alimentares com seres vivos do Trilho e as 9 e 9A, relativas às 
causas de desequilíbrio ecológico do ecossistema do Trilho. Em todas estas questões se 
nota uma evolução maior nas aprendizagens dos alunos da turma A, quando comparados 
com a B. 

Os dados obtidos neste estudo permitiram concluir que a utilização da metodologia 
IBSE potenciou as aprendizagens sobre a biodiversidade e a sua conservação, quando 
comparada com metodologias de ensino/aprendizagem mais tradicionais sobre os 
mesmos conteúdos. Tal pode dever-se à maior motivação gerada pela metodologia IBSE 
o que, consequentemente, aumentou o empenho dos alunos. 
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ÁRVORES DE IMBUIA: PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL COMO 
RECURSO DIDÁTICO EM AULAS DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA 

Sandra Aparecida dos Santos; Bruno Rech; José Claudio Del Pino; Michelle Camara 
Pizzato 

UNIDAVI/UFRGS; EEB. Frei Manoel Philippi; UFRGS; IFRS/UFRGS 

Resumo  
O assunto abordado neste artigo consiste em ações de preservação da espécie arbórea Ocotea 
porosa, nativa do Sul do Brasil e que encontra-se ameaçada de extinção. As ações de 
preservação evidenciaram seu potencial pedagógico, que abarcou também o envolvimento de 
jovens e crianças, proporcionando um envolvimento destes com a natureza, as ciências 
biológicas, e até mesmo com a cultura local, já que esta espécie estabelece relações com a 
história da cidade de Imbuia, no estado de Santa Catarina, onde iniciou-se o projeto. Envolvendo 
jovens e crianças na coleta de sementes, na produção de mudas e no plantio das mesmas 
observou-se a possibilidade de desenvolvimento da educação em ciências a partir dos sujeitos 
com as plantas, com a natureza, evidenciando o potencial natural, enquanto recurso didático. 
Proporcionou um aprendizado significativo, possibilitando a abordagem dos conteúdos 
conceituais, procedimentais e atitudinais inerentes ao tema abordado; conteúdos que, 
normalmente, são tratados apenas na teoria, em sala de aula, ganham significado e oportunizam 
atitudes responsáveis em relação a natureza.  

Palavras–Chave: Ocotea porosa, recurso didático, educação em ciências. 

Abstract  
The subject on this article consists in actions of preservation of the tree species Ocotea porosa, 
native of the South of Brazil and threatened of extinction. The actions of preservation showed their 
education and didactic potential, involving the young people and children, providing a involvement 
of them with the environment, with the biological sciences, and even with the local culture, since 
this specie establishes relationships with the history of city of Imbuia, in state of Santa Catarina, 
where the project started. With involving young people and children in seed collection, in seedlings 
production and in their plantation, was observed the possibility of development of the sciences 
education from of the subjects with the plants, with the environment, showing the natural potential, 
while didactic resource. Provided a meaningful learning, enabling the approach to conceptual, 
procedural and attitudinal contents inherent to the topic discussed; contents what normally are 
treated only in theory, in classroom, gain meaning and nurture responsible attitudes towards 
nature.     

Keywords: Ocotea porosa, didactic resource, Science education. 

INTRODUÇÃO  
A Ocotea porosa é uma árvore nativa da região Sul do Brasil. Popularmente 

chamada de imbuia, pode atingir até 30 m de altura e até 300 cm de diâmetro. Suas 
folhas são finamente coriáceas, glabras, de 6 a 10 cm de comprimento e de 1,5 a 2 cm de 
largura (Lorenzi, 2002). Seus frutos, não comestíveis para humanos, servem de fonte de 
alimento para pássaros. 
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Como essa espécie era encontrada por todo o território do estado brasileiro de 
Santa Catarina (Campanili, Schaffer, 2010), foi determinado, pela lei nº 6.473/dez.1984, 
que a imbuia é a árvore símbolo deste estado. 

No centro do estado, encontra-se um município de pequeno porte, denominado 
Imbuia. Seu nome advém da grande quantidade de imbuias encontradas no local pelos 
colonizadores, que predaram sua madeira de ótima qualidade (Braun, 2008, Adami, Rosa, 
2004), e contribuiram para torná-la uma espécie ameaçada de extinção. 

Em Imbuia, durante as reuniões do Grupo Ambiental Vida Ecológica (GAVE), 
constituído por representantes dos diversos segmentos sociais da comunidade imbuiense, 
surgiu a ideia de coletar frutos da árvore imbuia, que se encontravam pelo chão do pátio 
da Escola de Educação Básica Frei Manoel Philippi, situada no referido município. 

Em consequência disto, uma turma de estudantes do ensino médio realizou a 
coleta de aproximadamente 10 kg de frutos, posteriormente despolpados por outra turma, 
e semeados. Essa semeadura resultou na produção de cerca de 1.500 mudas até agora, 
que serão distribuídas e/ou comercializadas para subsidiarem ações do projeto. 

A comunidade escolar envolveu-se por meio das aulas de Ciências e Biologia, nas 
quais os conceitos inerentes aos vegetais e à Ecologia de um modo geral, foram 
abordados, qualificando os envolvidos. 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE  
O objetivo geral da atividade é preservar a espécie Ocotea porosa contribuindo 

para a recuperação e manutenção de seus ecossistemas, em território nacional, por meio 
de uma abordagem pedagógica, que envolva crianças e jovens a fim de qualificá-los, 
evidenciando a afinidade entre estes e a natureza. 

Objetivos específicos 

- Coletar sementes de Ocotea porosa a partir de indivíduos matrizes do município de 
Imbuia, presentes no pátio da EEB Frei Manoel Philippi; 
- Despolpar as sementes coletadas no intuito de armazená-las para posterior semeadura, 
distribuição e/ou comercialização; 
- Semear parte das sementes coletadas; 
- Repicar as sementes germinadas, produzindo mudas; 
- Acompanhar as áreas de plantio das mudas produzidas; 
- Realizar palestras em grupos sociais organizados da comunidade atingida; 
- Desenvolver um projeto interdisciplinar na EEB Frei Manoel Philippi, envolvendo 
estudantes do ensino fundamental e médio, bem como professores das áreas 
participantes; 
- Informar todas as pessoas da comunidade municipal e regional por meio dos meios de 
comunicação local e virtual; 
- Capacitar os estudantes envolvidos no programa, visando a otimização das sementes 
coletadas e proporcionando um envolvimento qualificado destes com a natureza. 
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Inicialmente, os estudantes realizaram a coleta dos frutos produzidos pelas 

matrizes situadas no pátio da EEB. Frei Manoel Philippi (Figura 1). 

Figura 1. Primeira coleta dos frutos de Ocotea porosa. (Fonte: Rech, 2014) 

!  

Posterior a essa ação, ocorreu o despolpamento dos frutos coletados; ação esta, 
realizada por estudantes de outra turma do ensino médio (Figura 2). 

Figura 2. Despolpamento dos frutos coletados. (Fonte: Rech, 2014) 

!  

Após a lavagem das sementes, observou-se uma diferença entre sementes secas 
e molhadas: as sementes molhadas apresentam uma coloração mais forte, geralmente 
num tom alaranjado ou mais escuro, sendo que existem algumas pretas. Depois de 
secas, sua cor torna-se clara, num tom bege, ainda assim as sementes pretas continuam 
mais escuras (Figuras 3 e 4). 
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Figuras 3 e 4. Sementes secas (esquerda) e molhadas (direita) (Fonte: Rech, 2014) 

!  !  

Uma vez semeadas, deu-se início o processo de germinação. Acompanhando o 
desenvolvimento das mudas, pode-se constatar uma taxa de germinação relativamente 
alta: em quartoze dias, houve um aumento nas mudas de aproximadamente 571%; no dia 
14 de agosto de 2014, havia 07 mudas, e no dia 28 do referido mês, 40 mudas, daí para 
frente, fazendo as repicagens, manteve-se a taxa de germinação (Figura 5). 

Figura 5. Início da germinação das sementes. (Fonte: Rech, 2014) 

!  

Das 1.500 mudas já produzidas, cerca de 15% já foram destinadas para plantio em 
local definitivo.  

Em março de 2015 aconteceu uma nova coleta de frutos, que rendeu cerca de mil 
sementes, das quais 25% foram enviadas para o estado brasileiro do Rio de Janeiro, cuja 
semeadura e todo o processo de produção de mudas serão acompanhados e gerará 
relatórios comparativos de desenvolvimento, uma vez que há muitas diferenças de 
temperatura, altitude e clima entre o Rio de Janeiro e Santa Catarina. 

As ações de divulgação do trabalho se deram, até o momento, por meio da página 
do GAVE na rede social Facebook, que pode ser acessada no seguinte link: https://
www.facebook.com/gaveimbuia; bem como se darão em um site específico que está em 
construção. 

O GAVE vislumbra construir um horto para produção de mudas, no qual pretende 
produzir mudas de espécies nativas, envolvendo os estudantes e professores da escola já 
citada, e tais mudas serão destinadas à recuperação de nascentes e mata ciliar no 
município de Imbuia-SC. 
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REFLEXÃO DO PROFESSOR 
As ações descritas no decorrer deste trabalho evidenciaram o potencial 

pedagógico do envolvimento de crianças e jovens com a natureza, explicitando as plantas 
enquanto recurso didático.  

Entre os recursos pedagógicos mais presentes no cotidiano das aulas de Ciências, 
em particular de Biologia, está o livro didático, a ponto de, na maioria dos casos, ser 
determinante do currículo (Dourado, Leite, 2010; Leite et. al., 2012). 

Evidências como a citada acima, torna-se um importante agente de reflexão acerca 
da prática pedagógica; não só do que ensinar, considerando conteúdos conceituais, como 
da abordagem de conteúdos procedimentais e atitudinais, numa perspectiva de 
Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas. 

O contexto apresentado pelo presente trabalho, contribui para a possibilidade de 
considerarmos o patrimônio natural e cultural locais, enquanto recursos didáticos capazes 
de impulsionar o professor a tornar-se cada vez mais investigador de sua prática, 
comprometido com os processos de ensino e aprendizagem.  

A relação entre ser humano e natureza, oportunizada pelas ações desenvolvidas 
propiciou um ambiente ideal para o ensino de Ciências, em particular da Biologia e ainda,  
para efetivar a educação ambiental crítica. 

Com a construção do horto, poderão ser envolvidas todas as turmas de ensino 
fundamental e médio nas ações a serem desenvolvidas, levando os estudantes até o local 
e proporcionando não somente o encontro, mas a interação entre os sujeitos envolvidos e 
a natureza de forma qualificada.   
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QUANDO DARWIN ENCONTRA MENDEL: VOLTANDO AO PASSADO NA 
FEIRA DE CIÊNCIAS 
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Resumo  
Desde a década de 1960 as Feiras de Ciências vem sendo realizadas no Brasil e a princípio 
esses eventos tinham como objetivo divulgar um ensino baseado na problematização e na 
repetição de experimentos. Essa tendência perdurou até a década de 1980 e além de não 
contribuírem para o aumento da qualidade do ensino de ciências, até hoje são organizadas e 
desenvolvidas de forma disciplinar e fragmentada. Com a finalidade de motivar os alunos, torná-
los protagonistas da sua construção cognitiva e possibilitar um ensino interdisciplinar por meio das 
Feiras de Ciências, foi implementado em uma escola do sul do estado do Rio de Janeiro, Brasil, o 
Projeto Máquina do Tempo. O projeto consiste na apropriação das narrativas de renomados 
cientistas e de suas descobertas pelos alunos, que apresentam os resultados dessa imersão na 
Feira de Ciências. Nesse evento, os alunos são os próprios protagonistas das histórias que leem 
nos livros didáticos e participam caracterizados dessa grande encenação. É o momento em que 
se torna possível reunir Charles Darwin e Gregor Mendel, Albert Einsten e Stephen Hawking e 
realizar debates e discussão inimagináveis. Essa atividade vem fomentando nos alunos o olhar 
crítico para o contexto científico contemporâneo, além de despertar a vontade de entender como 
se articulam os conhecimentos e principalmente, como se faz ciência.  

Palavras–Chave: Feira de ciências, História da Ciência, Filosofia da Ciência, projeto 
interdisciplinar.   

Abstract 
Since the 1960 Science Fair is being held in Brazil and at first these events were aimed at 
promotion of teaching based on the critical and repeat experiments. This trend continued until the 
1980s and beyond do not contribute to increasing the quality of science education to date are 
organized and developed discipline and disjointed. To motivate students, make them protagonists 
of their cognitive construction and enable interdisciplinary teaching through Science Fairs, was 
implemented in a school in the southern state of Rio de Janeiro, Brazil, the Time Machine Project. 
The project consists of the ownership of the narratives of the renowned scientists and their 
discoveries by students, presenting the results of this immersion in the Science Fair. In this event, 
the students are the protagonists of the stories they read in textbooks and participating 
characterized this great show. It is the moment when it becomes possible to meet Charles Darwin 
and Gregor Mendel, Albert Einstein and Stephen Hawking and perform unimaginable debates and 
discussion. This activity is fostering in students a critical look at the contemporary scientific context, 
and awaken the desire to understand how to articulate the knowledge and above all, how to do 
science. 

Keywords: Science fair, History of Science, Philosophy of Science, interdisciplinary project. 
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INTRODUÇÃO  
A partir de 1960 a prática de realizar as Feiras de Ciências foi introduzida no Brasil 

com a finalidade de divulgar a toda comunidade escolar a disponibilidade de recursos 
existentes para a prática da ciência na escola, principalmente os materiais dos 
laboratórios (Mancuso, 2000).  

Esse marco vem complementar a filosofia de ensino bastante difundida nas 
décadas de 1950 e 1960 em que o ensino de ciências deveria privilegiar a 
problematização e a realização de experimentos.  

Porém, essa prática, aparentemente não mostrou resultados significativos 
relacionados à qualidade do ensino de ciências e em 1970 teve início o Projeto Nacional 
para Melhoria do Ensino de Ciência (PNMEC). Essa iniciativa, mesmo estimulando a 
adaptação de projetos estrangeiros, encorajava a elaboração e confecção de novas 
propostas para a área de ensino de ciências (Hamburger, 2001). 

Na década de 1980, a influência da formação dos professores de Ciências 
ancorada em uma racionalidade técnica e fragmentada (Candau, 1982), ressoava 
também nas Feiras de Ciências. Normalmente são apresentadas nesses eventos 
somente repetições de experimentos encontrados nos livros didáticos (Fracalanza, 1993) 
o que distancia o aluno de um aprendizado significativo.  

Pensando em realizar um evento científico inclusivo, voltado a estimular o 
protagonismo do aluno em suas construções cognitivas e buscando uma pratica ancorada 
na interdisciplinaridade, em 2013 iniciei o Projeto Máquina do Tempo na escola em que 
leciono a disciplina de Ciências.  

Comecei meu trabalho no Instituto Educacional de Porto Real, município da região 
sul do estado do Rio de Janeiro em 2011com apenas uma turma. Em 2012 lecionava para 
as turmas de 6.º e 7.º ano e a partir de 2013 assumi o ensino de ciências de todas as 
turmas do Ensino Fundamental. A partir desse momento, percebi que a Feira de Ciências 
era o momento em que apenas se reproduziam experimentos vistos na internet ou nos 
livros didáticos. Além disso, todos os anos eram apresentadas as mesmas “invenções”. 
Nada novo e diferente era exibido e dessa forma as contribuições para o aprendizado 
eram reduzidas. 

Concomitantemente pude perceber que, ao contar as histórias das grandes 
descobertas da ciência aos meus alunos, conseguia deles uma grande atenção e não era 
raro que discutíssemos algumas questões relativas à natureza da ciência durante esses 
momentos. Comecei então a utilizar algumas narrativas nas aulas e o interesse deles pela 
disciplina e pelos conteúdos que eram apresentados aumentou significativamente. Com 
essas percepções em mente, resolvi levar essa estratégia de ensino para as Feiras de 
Ciências, momento esse em que os alunos contariam as histórias dos personagens das 
Ciências e mais, seriam eles os próprios protagonistas. 

O Projeto Máquina do Tempo visa basicamente se utilizar de elementos da História 
e da Filosofia da Ciência como agentes de desenvolvimento do pensamento crítico e 
criativo a fim de preparar o estudante para lidar com as constantes inovações das 
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ciências e ainda contextualizar o conteúdo científico dentro de uma determinada realidade 
social. 

O uso da história e da filosofia da ciência na educação científica vem sendo 
recomendado como essencial para uma formação de qualidade, principalmente visando o 
ensino e a aprendizagem de aspectos epistemológicos da construção da ciência (Abd-El-
Khalick & Lederman, 2000). 

Outros objetivos também foram atingidos, mesmo não sendo previstos na 
elaboração do Projeto, como a discussão sobre direitos humanos, o papel da mulher na 
ciência, ética e a construção coletiva do conhecimento. 

Até a presente data, já aconteceram duas edições do Projeto Máquina do Tempo.  

OBJETIVOS DA ATIVIDADE  
O principal objetivo do Projeto Máquina do Tempo é fomentar nos alunos a 

curiosidade sobre as grandes atividades científicas que vem modelando a cultura humana 
nos últimos séculos. Por meio da imersão na História da Ciência é possível discutir além 
do processo científico, a própria natureza da ciência, além de trazer para a atualidade o 
contexto das sociedades que geraram os grandes nomes da ciência. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
O Projeto Máquina do Tempo vem sendo realizado desde 2013 no Instituto 

Educacional de Porto Real. Nesses dois anos, o cronograma é praticamente o mesmo: no 
início do ano letivo, no mês de fevereiro, os alunos são incentivados a iniciar as suas 
pesquisas para a Feira de Ciências. Durante o primeiro encontro em que o projeto é 
abordado, são apresentados e discutidos os temas centrais do Projeto. No ano de 2013 o 
tema foi ”A Ciência que Mudou o Mundo”.  A partir daí, os alunos deveriam fazer 
pesquisas e identificar um cientista para ser estudado e representado na Feira de 
Ciências. 

Depois desse processo, cada estudante apresentou para o restante da turma seu 
personagem histórico, trazendo informações básicas como nacionalidade, período em que 
viveu e a área da ciência em que sua pesquisa foi desenvolvida. Esse momento é muito 
importante para que se façam observações sobre o contexto histórico daquele cientista e 
quais as condições políticas e sociais em que foi desenvolvido se trabalho. 

É interessante notar que durante a apresentação, vários pesquisadores 
descobriram que trabalharam na mesma área de conhecimento e até mesmo integraram a 
mesma equipe de pesquisa. Surgem casos também de desafetos científicos e as 
pesquisas então, foram estimuladas a serem realizadas pelos alunos envolvidos nesses 
encontros de forma conjunta, a fim de perceberem a ciência como um processo de 
construção coletiva do conhecimento. 
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Além do figurino e vestimentas típicas, os alunos deveriam trazer para a Feira de 
Ciências qualquer objeto ou imagem que representasse a contribuição científica de seu 
cientista (Figuras 1 a 4).  

  

Figura 1. Cientistas do 6.º ano reunidos 

 

Figura 2. Stephen Hawking, Karl Benz e Wernher von Braun 
 

Figura 3: Família Curie e Lise Meitner 
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Figura 4: Charles Darwin e Gregor Mendel. 
 

REFLEXÃO DO PROFESSOR  
O fato das Feiras de Ciências trazerem apenas a reprodução de experimentos, facilmente 
encontrados na internet, sempre me motivou a fazer algo diferente. Todos os anos, os 
próprios alunos já sabiam o que iria ser apresentado e senti a necessidade de enriquecer 
essas práticas estimulando os estudantes a vivenciarem a ciência de forma integral. 
Durante a preparação e na apresentação dos personagens, percebi que meus alunos 
traziam um brilho diferente ao falar de “seus” inventos. Eles estavam entendendo o 
caminho que foi necessário trilhar para alcançar algum resultado e estavam sentindo de 
fato todos os processos sociais da época em que haviam vivido e todas as questões que 
dificultavam os avanços da ciência. Embora muitos não se sentissem totalmente 
confortáveis com a caracterização, todos se apropriaram dos conceitos que foram 
emersos de suas experiências, o que lhes deu bastante segurança ao falar como os 
próprios cientistas. Todas essas observações e o nível do comprometimento dos 
estudantes com suas personagens me motivaram a buscar alternativas de fazer ciência 
dentro da sala, principalmente buscando práticas em que os alunos sintam-se e sejam 
realmente os protagonistas do seu aprendizado. A inserção da História da Ciência no 
currículo da disciplina desde o Ensino Fundamental propicia o diálogo com outras 
disciplinas e conteúdos promovendo interfaces com outras matérias e favorecendo assim 
a implantação de projetos interdisciplinares. 
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Resumo 
O acesso às informações e crescente propagação das Tecnologias da Informação e Comunicação 
contribuem para o aumento da interatividade entre os sujeitos. O Brasil tem aproximadamente 54 
milhões de usuários na rede social Facebook®, sendo a maioria adolescentes. Nesse sentido, é 
estratégico inserir tal ferramenta no contexto estudantil como plataforma de ensino e 
aprendizagem, já que promove alianças entre a prática pedagógica docente e mobilização 
discente, principalmente em temáticas que são frequentemente ensinadas de forma descritiva e 
compartimentalizada, como a Botânica. O presente trabalho teve como objetivo estimular a 
autonomia no aprendizado sobre temas de Botânica através de atividade de campo, pesquisa e 
criação de páginas de divulgação científica na web pelos estudantes do Colégio Pedro II. Para tal, 
discentes de 2° ano do Ensino Médio participaram de saída de campo ao Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro, onde tiveram oportunidade de coletar informações e imagens sobre diferentes temas 
relacionados aos grupos vegetais. Utilizando material angariado na visitação, os discentes criaram 
páginas na rede social Facebook®, alimentando-as com informações, fotografias e vídeos. Os 
alunos foram estimulados a promover a divulgação científica sobre os temas, envolvendo a 
comunidade, amigos e familiares, totalizando milhares de interações com as páginas que 
confeccionaram e mantiveram. Os resultados sugerem que estratégias baseadas em Tecnologias 
da Informação e Comunicação geram grande dinâmica de aprendizagem no Ensino de Ciências, 
abrindo novas possibilidades aos estudantes, transformando-os em agentes multiplicadores de 
conhecimento e tornando o ensino da Botânica mais atrativo.  

Palavras-Chave: Ensino de Ciências, Botânica, Divulgação científica, Rede social, Facebook.  

Abstract 
The access to information associated with the increased propagation of the Communication and 
Information Technologies contribute to increase the interaction among people. Brazil has 
approximately 54 millions of users in the social media Facebook®, mainly teenagers. Thus, it is 
strategic to insert this tool in the teaching context as a platform of instruction and learning, since it 
links teaching strategies and student mobilization, especially in fields that are frequently taught in a 
descriptive way, such as Botany. This work aims to stimulate autonomy in learning of some topics 
in Botany using field activities, research and creation of popular science webpages by the students 
of Colégio Pedro II. The students were taken to a field activity in Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
(Rio de Janeiro Botanical Garden) where they collected information about and took pictures of 
different subjects related to the different groups of Plants. The students were stimulated to create 
pages in Facebook®, with information, photos and videos about the topics they were assigned to, 
therefore producing popular science. The pages had thousands of interactions, reaching 
community, friends and family. The results suggest that strategies based in Communication 
Technologies increase the dynamics of learning Science, opening new possibilities to students, 
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transforming them in instruments in the multiplication of knowledge, and making the teaching 
Botany more attractive.    

Keywords: Science education, Botany, Popular science, Social networking site, Facebook. 

INTRODUÇÃO 
A Sociedade da Informação passa por mudanças rápidas e profundas que afetam a 

vida na sociedade e vem transformando o cotidiano das pessoas e relações sociais. O 
acesso às informações e crescente propagação das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs) contribuem cada vez mais para que ocorra interatividade entre 
sujeitos. A rede social Facebook® é atualmente considerada um fenômeno mundial por 
sua visibilidade, sendo visitada por milhões de usuários no mundo. Em sua plataforma, 
agrega recursos que permitem ações interativas na web como filiar-se a grupos, exibir 
fotos, criar documentos, entre outros (Ferreira et al., 2012). Desde o ano de 2012, há um 
aumento de brasileiros no Facebook®, fazendo com que o país tenha aproximadamente 
54 milhões de usuários, sendo adolescentes os principais atores no uso de tal rede 
(Alencar et al., 2013). Inúmeras utilidades da plataforma Facebook® foram direcionadas à 
educação e com isso professores no mundo todo o utilizam na sala de aula presencial ou 
à distância (Ferreira et al., 2012). A utilização de redes sociais na educação cresce nos 
últimos anos e promove alianças entre estratégia pedagógica e mobilização dos discentes 
nesses espaços, o que pode ser um facilitador do trabalho pedagógico. Faz-se, portanto, 
estratégica a inserção de tal ferramenta no contexto estudantil como plataforma de 
ensino- aprendizagem, sobretudo em disciplinas que são geralmente ensinadas de forma 
descritiva e com excesso de terminologias, como é o caso da Biologia, segundo Krasilchik 
(2008). 

De acordo com o Ministério da Educação Brasileiro (2002), o ensino da Biologia 
tem sido organizado em torno das várias ciências da vida, entre elas, a Botânica.  No 
geral, o ensino de Botânica privilegia classificação, anatomia e fisiologia. Os vegetais são 
abstraídos de seus ambientes e as interações que estabelecem, por vezes, ignoradas. 
São trabalhadas as características dos grandes grupos vegetais, sem situá-los nos 
ambientes reais e sem determinar onde vivem ou quais relações efetivamente 
estabelecem. Deste modo, faz-se necessário buscar práticas pedagógicas que tornem o 
conteúdo da Botânica acessível, dinâmico e interessante. Práticas essas, como a 
utilização de mídias online, que permitem não somente compartilhar e trocar informações, 
como também a socialização da informação, o que atrai jovens.  

Percebendo o quanto as TICs estão presentes no cotidiano dos alunos e atuam 
como elemento de interação, motivador e facilitador de conhecimentos, propuzemos o 
desenvolvimento de uma atividade que fizesse conexão entre contéudos da Botânica e a 
utilização da mídia social Facebook®.  

�813



OBJETIVOS DA ATIVIDADE 
Estimular o interesse e a autonomia do aprendizado de estudantes do 2° ano do 

Ensino Médio do Colégio Pedro II pela Botânica, através de uma atividade que envolveu 
saída de campo ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), pesquisa e subsequente 
criação de páginas de divulgação científica no Facebook®.  

METODOLOGIA 

A atividade envolveu 237 estudantes do segundo ano do ensino médio do Colégio 
Pedro II - Campus Duque de Caxias, no ano de 2014. Os discentes, de 7 turmas, foram 
divididos em cinco grupos, com no máximo seis componentes. Cada grupo ficou 
responsável por um dos seguintes temas da área de Botânica: (1) Briófitas, Pteridófitas e 
Gimnospermas; (2) Angiospermas (monocotiledôneas e dicotiledôneas); (3) Plantas 
medicinais; (4) Plantas com adaptações (aquáticas, insetívoras, epífitas, outras); (5) 
Plantas com importância econômica. 

Com intuito de obter material para a produção das páginas, foi realizada uma saída 
de campo ao JBRJ, onde os discentes foram estimulados a anotar e fotografar os 
espécimes que correspondessem ao tema de seus grupos. Outras fontes de consulta 
foram a internet e livros. 

Num segundo momento, os discentes receberam instruções com os itens 
obrigatórios que as páginas no Facebook® deveriam conter: nome original; história, 
regulamento, informações relevantes e localização do JBRJ; reportagens diversas; fotos 
dos espécimes vegetais do JBRJ; breve explicação sobre as imagens captadas e 
postadas (citando o local onde a foto foi tirada e quaisquer materiais complementares que 
julgassem importante ou interessante). As figuras 1 e 2 demonstram exemplos de páginas 
criadas no Facebook®.  

Após o prazo estipulado, os grupos disponibilizaram os links das páginas criadas 
para as professoras. Foram avaliadas, a qualidade e confiabilidade do material 
compartilhado, relevância das informações disponibilizadas, presença de material extra e 
a divulgação da página (curtidas nas páginas, regularidade de atualizações dos 
administradores e estímulo à interação com visitantes). Devido ao empenho dos 
estudantes, foi realizado um concurso fotográfico e as fotos vencedoras foram exibidas 
no Festival de Talentos do Colégio. 
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Figura 1. Página de divulgação científica sobre plantas com importância econômica 

!  

Figura 2. Página de divulgação científica sobre Angiospermas. 

!  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A abordagem convencional do ensino de Botânica reduz sua importância enquanto 

ciência quando os conteúdos são abordados de forma descritiva e compartimentalizada, o 
que torna os vegetais algo distante do cotidiano dos alunos e por conseguinte pode gerar 
desinteresse.  

Primeiramente, os discentes demonstraram autonomia no aprendizado da 
Botânica; atuaram como protagonistas na saída de campo ao JBRJ, buscando espécimes 
de seus temas, elegendo aqueles que julgavam como os representantes vegetais mais 
emblemáticos para suas futuras abordagens e pesquisas. Percebemos claramente o 
esforço dos alunos em captar registros fotográficos que demonstrassem o quão 
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interessante eram os espécimes vegetais elencados por eles e que posteriormente 
poderiam enriquecer as páginas de divulgação científica criadas pelos mesmos.  

Durante a fase seguinte da atividade, os alunos foram estimulados a promover 
divulgação científica sobre temas relacionados à Botânica criando páginas de divulgação 
científica no Facebook®, utilizando entre outros, as imagens e informações coletadas na 
saída de campo. Foi possível observar milhares de interações entre a comunidade escolar 
e as páginas produzidas, envolvendo docentes, discentes, amigos e familiares.  

A atividade foi considerada um sucesso pois conseguiu atingir os objetivos da 
proposta. Os discentes demonstraram grande interesse pelos temas abordados, 
pesquisando e compartilhando materiais de relevância científica que foram muito além 
dos pedidos iniciais.  

Nós compreendemos que o uso das mídias sociais tem grande potencial em 
enriquecer o ensino-aprendizagem da Biologia no ensino médio de modo vário. Temos 
percebido que o Facebook®, por exemplo, pode ser utilizado de diferentes maneiras como 
plataforma nesse cenário. Atualmente, nosso grupo desenvolve uma atividade que discute 
junto com os alunos os papéis dos museus de Ciência e zoológicos. Para tal, foram 
criados grupos no Facebook® onde acontecem fóruns de discussão medidados pelas 
professoras com participação intensa dos discentes. Tal prática pedagógica vem sendo 
vista por nós com entusiasmo por se tratar de outra abordagem e alternativa ao uso de 
uma TIC no ensino de Ciências. 

Os resultados do presente trabalho sugerem que estratégias baseadas em TICs 
geram grande dinâmica de aprendizagem no Ensino de Ciências, transformando a 
Botânica, especificamente, em um conteúdo mais atrativo, além de abrir novas 
possibilidades aos estudantes. No papel de agentes multiplicadores de conhecimento, os 
discentes promoveram divulgação científica, envolvendo e contagiando construtivamente 
a comunidade escolar e o grande público. O uso do Facebook® como instrumento de 
ensino-aprendizagem, influenciou de maneira positiva a dinamização da Botânica nos 
espaços formais e não formais de práticas pedagógicas. 
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O INQUIRY BASED LEARNING NA PROMOÇÃO DA LITERACIA 
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Resumo  
Este artigo discute o modelo Inquiry Based Learning, centrado numa hipotética trajetória de 
aprendizagem, no sentido da promoção da literacia científica, como contributo para o ensino das 
ciências com compreensão. Apresentam-se algumas sequências de ensino, tendo em vista 
hipotéticas trajetórias de aprendizagem que foram planificadas no âmbito da disciplina de 
Iniciação à Prática Profissional IV, de um Curso de Licenciatura em Educação Básica, no sentido 
de uma intervenção pedagógica, nas aulas de Ciências Naturais, do 2º ciclo do Ensino Básico. 
 No fim, tecem-se algumas considerações e recomendações para a utilização do modelo de 
Bybee (2006), como planificação de sequências de ensino e apresentam-se descrições dos 
pensamentos dos alunos de formação inicial, no sentido de refletir, como é que os alunos do 2º 
ciclo aprendem e como é que os futuros professores aprendem, num processo de ensino 
organizado em torno de um modelo destinado a ativar os processos ou ações mentais, no sentido 
de desenvolver competências de conhecimento substancial e processual, de comunicação, de 
raciocínio e de atitudes. 

Palavras–Chave: Ensino das Ciências, Formação Inicial de Professores 

Abstract  
This article discusses the Inquiry Based Learning model, centered on a hypothetical trajectory of 
learning, towards the promotion of scientific literacy as a contribution to science education with 
understanding. Present some teaching sequences in order hypothetical learning trajectories that 
were planned as part of the discipline to Professional Practice IV, a degree in Elementary 
Education, towards a pedagogical intervention, the Natural Science lessons, the 2nd cycle of basic 
education. 
In the end, weave some considerations and recommendations for the use of the model Bybee 
(2006) as planning of teaching sequences and present are descriptions of initial training students' 
thoughts, to reflect how students the 2nd cycle and learn, how future teachers learn in an organized 
teaching process around a model to enable the mental processes or actions, to develop skills 
substantial and procedural knowledge, communication, reasoning and attitudes. 

Keywords: Science education, teachers’ training. 

INTRODUÇÃO  
A temática da literacia científica, inserida nos modelos de ensino, surgiu como uma 

área de destaque com a publicação nos documentos de referência internacional, como o 
Project 2061: Science for all Americans (Rutherford e Ahlgran, 1995), Benchmarks for 
Science Literacy (AAAS, 1993), National Science Education Standards (NRC, 1996) e 
numa perspetiva Europeia o Science Education for the Future (Millar & Osborne, 1998), 
Science Education in Europe: critical reflections (Osborne & Dillon, 2008) e com o 
Programa de trabalho Educação e Formação para 2020 (Conselho Europeu, 2009). 
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 As dimensões a considerar na literacia científica não passam só pelos conteúdos 
da ciência, como por questões éticas da atividade científica, pelos processos de 
construção do conhecimento científico, assim como pelas relações da ciência com outras 
áreas do saber. Contudo, é um desafio que ainda emerge na educação, como podemos 
verificar até pela criação do Project 2061: Science for all Americans. 

Por outro lado, emerge um desafio importante aos formadores: se a sociedade 
necessita de professores capazes de formar cidadãos literatos em ciências, então 
pressupõe-se um empenhamento das instituições de formação de professores na 
apresentação de currículos visando dar resposta adequada às exigências da sociedade. 
Partindo do princípio que o desenvolvimento de competências, constituem o cerne da 
literacia científica, o currículo, nas instituições de ensino superior, deve estar organizado 
em torno de competências com “as novas organizações do trabalho e com os desafios da 
competitividade (qualidade de serviço, reatividade, variedade, inovação)” que se 
desenvolvem cada vez mais em situações de prescrição aberta. E, desta forma, não se 
pode conceber um currículo detalhado de instruções ou de indicações porque a 
“prescrição aberta constitui um guia e um espaço para a aprendizagem de 
competências” (Le Boterf, 2005, p.23).  

No sentido de desenvolver competências (de conhecimento substancial e 
processual, de comunicação, de raciocínio e atitudes) que promovam a literacia científica 
e de aproximar o trabalho do cientista do trabalho que se deve realizar em sala de aula, 
considero pertinente a estratégia Inquiry Based Learning integrada no modelo 
construtivista de Bybee (2006).  

Clements & Sarama (2009) descreveram as trajetórias de aprendizagem como 
descrições dos pensamentos dos alunos quando aprendem para alcançar objetivos 
específicos de uma disciplina, associado a percurso hipotético, através de um conjunto de 
atividades de ensino organizadas para ativar os processos ou ações mentais que 
conduzam os alunos a progredirem nos níveis de pensamento.  

Desta forma, modelo construtivista de Bybee (2006), conduzirá a nossa hipotética 
trajetória de aprendizagem, na medida em que providencia um modelo racional que 
suporta a escolha de uma certa sequência de ensino, sobre um tema das ciências e que o 
professor prevê um percurso. 

Uma trajetória de aprendizagem completa explica os níveis de pensamento, as 
ideias, as ações mentais que devem ser construídas, o processo de gerar essas ações e 
ideias, tarefas específicas e estratégias de ensino, baseadas nesses processos.  

As sequências de ensino, suportadas pelo Modelo de Bybee (2006), com 
antecipação de um determinado desenvolvimento conceptual foram realizadas na 
disciplina de Iniciação à Prática Profissional, de um Curso de Formação de Educadores/
Professores de uma Instituição de Ensino Superior. Seguidamente, foram aplicadas em 
sala de aula e posteriormente foi feita uma análise e reflexão, onde se teceram algumas 
considerações finais. 
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METODOLOGIA 
O início deste trabalho surgiu no âmbito da disciplina de Iniciação à Prática 

Profissional IV, numa instituição de ensino superior privada.  
A investigação realizada é de natureza empírica e pode ser caracterizada como um 

estudo de caso (Stake, 2009; Yin, 2010). 
A proposta de trabalho passou: a) pelo desenvolvimento de um desenho preliminar 

da sequência de ensino (baseada no modelo de Bybee, 2006) e pela antecipação de um 
determinado desenvolvimento conceptual (hipotética trajetória de aprendizagem), num 
tema de ciências do 2º ciclo, tendo em conta  a importância do aumento do nível de 
exigência conceptual; b) pela concretização do mesmo em sala de aula; c) realização uma 
análise retrospetiva da forma como é que aprenderam os alunos do 2º ciclo e os futuros 
professores. 

Posteriormente, foi feita uma análise de conteúdo dos documentos elaborados 
pelos futuros professores. 

O objetivo central desta atividade é refletir sobre o desenho das sequências de 
ensino, baseadas no modelo de Bybee (2006), e pela antecipação de um determinado 
desenvolvimento conceptual (hipotética trajetória de aprendizagem), no sentido da 
promoção da literacia científica. Para o atingir, formulei estes objetivos específicos: 

1- Identificar as dificuldades que surgem na planificação de uma sequência de 
ensino, baseada no Modelo de Bybee (2006); 

2- Identificar as dificuldades que surgem com as sequências de aprendizagem 
articuladas no sentido do aumento do nível de exigência conceptual: a) do conhecimento 
científico; b) das capacidades cognitivas; c) na mobilização entre o conhecimento 
científico e as capacidades cognitivas; 

3- Refletir sobre a forma como os alunos do 2º ciclo aprendem e como é que os 
futuros professores aprendem, num processo de ensino organizado em torno de um 
modelo destinado a ativar os processos ou ações mentais, no sentido de desenvolver 
competências de conhecimento substancial e processual, de comunicação, de raciocínio 
e de atitudes. 

O início deste trabalho surgiu no âmbito da disciplina de Iniciação à Prática 
Profissional IV, numa instituição de ensino superior privada.  

A investigação realizada é de natureza empírica e pode ser caracterizada como um 
estudo de caso (Stake, 2009; Yin, 2010). 

A proposta de trabalho passou: a) pelo desenvolvimento de um desenho preliminar 
da sequência de ensino (baseada no modelo de Bybee, 2006) e pela antecipação de um 
determinado desenvolvimento conceptual (hipotética trajetória de aprendizagem), num 
tema de ciências do 2º ciclo, tendo em conta  a importância do aumento do nível de 
exigência conceptual; b) pela concretização do mesmo em sala de aula; c) realização uma 
análise retrospetiva da forma como é que aprenderam os alunos do 2º ciclo e os futuros 
professores. 
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Posteriormente, foi feita uma análise de conteúdo dos documentos elaborados 
pelos futuros professores. 

PRINCIPAIS RESULTADOS 
Desta pequena investigação, emergem alguns contributos que podem ajudar os 

professores a desenvolver a literacia na sala de aula apelando também à importância da 
conceptualização de alguns conceitos.  
No sentido de concretizar os objetivos a que me propus, no que respeita às dificuldades 
que surgem na planificação de ensino baseada no Modelo de Bybee (2006), é a primeira 
fase (Engage- Envolvimento) em que os futuros professores têm mais dificuldades porque 
esta fase tem como objetivo despertar o interesse dos alunos, identificar os seus 
conhecimentos prévios e o professor deve recorrer a situações problema que sejam 
passíveis de despertar a curiosidade dos alunos e a conduzi-los à formulação de 
questões a investigar. A maioria dos futuros professores não tinha passado por modelos 
de ensino similares, nem ainda tinha planificado tendo em conta esta orientação. A 
criação de formulação de questões a investigar traduzir-se-ia, numa seleção de tarefas e 
atividades que pudessem dar resposta (ou não) a esta questão de investigação, o que 
dificultou todo o processo de planificação. Por outro lado, a sequência de aprendizagem 
deveria estar articulada de modo a que o nível de exigência conceptual fosse 
aumentando. No entanto, os alunos quando recorriam ao programa e às metas 
curriculares do 2º ciclo, encontravam  conhecimentos e capacidades cognitivo de nível 
conceptual baixo, nomeadamente objetivos relacionados com a memorização e a 
compreensão de factos. Nestes documentos, em algumas unidades temáticas, não se 
encontram referências aos processos científicos e estão ausentes temas mais 
abrangentes. 

BREVE DISCUSSÃO 
A forma como os futuros professores aprendem, parece-me que podemos refletir 

em dois pontos distintos: a) na forma como os futuros professores planificaram tendo em 
conta este modelo de ensino, uma vez que tomaram consciência da dificuldade de 
planificar de uma forma coerente, tendo em conta o aumento da complexidade dos 
conhecimentos, das capacidades e da sua inter-relação, o que no fundo significa planificar 
em torno de competências; b) Por outro lado, aprenderam, de uma forma semelhante à 
dos alunos do 2º ciclo. A título exemplificativo, os futuros professores quando tentaram 
planificar a fase 1, ao recorrerem a situações problema para criarem o envolvimento dos 
alunos, também mencionavam conceções alternativas sobre o assunto e dificuldades 
científicas relacionadas com as temáticas que estavam a planificar. 

Por outro lado, os documentos curriculares atualmente em vigor deveriam ser 
reformulados uma vez que apenas fazes referência a objetivos relacionados com 
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conhecimentos e capacidades cognitivas de baixo nível conceptual e porque a referência 
a processos científicos está ausente em muitas das temáticas. 
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ID Autor(es) Título Sala 

11 Teresa Rodrigues Sobre o Ensino da Teoria da Relatividade Restrita 
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ead: o caso do instituto federal de educação ciência e tecnologia 
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135 

Sandra Dourado 
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Ensino de ciências nos anos iniciais da escolarização: o 
currículo modelado pelos professores 

Moderador: Clara Vasconcelos  

   

17 
Valeska Soares Aguiar 

José Simoni 

Artigos científicos: contribuições de um recurso didático 
alternativo para a aprendizagem em aulas de Química 
Analítica 2 

21 Ana Frias Sexualidade e género em campanhas de prevenção da 
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3 
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sociopolítica em jovens sobre os problemas que afetam as 
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251 Rute Alves de Sousa O planejamento pedagógico e espaço não formal de ensino 
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4 
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contexto cultural 

117 

Daniela Dias Domingos 
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Uma caixa de diapositivos: recurso didático em dois tempos 

147 
Maria Cristina Zancul 
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Objetos antigos no ensino de Física no curso secundário no 
Brasil (1931-1961) 

Moderador: Joaquim Bernardino Lopes  

    

9 
Elisabete Linhares 

Pedro Reis 

Ação sociopolítica fundamentada com orientação CTSA na 
formação de futuros professores e educadores 

 
 
 
 

6 
25 

Isabel Fernandes 

Delmira Pires 

Jaime Iglesias 

Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente nas Orientações 
Curriculares de Ciências do 2ºceb 

38 
Renati Chitolina 

Neusa Scheid 

Ana Machado 

A robótica educacional e a construção de conhecimentos 
significativos sobre o corpo humano 

101 Rodrigo Barros A relação entre ciência, tecnologia e sociedade: um caminho 
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Laís Silva 
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a percepção humanista do trabalho científico 
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178 
Catarina Certal 

Teresa Vilaça 
Identificar jovens influentes para uma educação pelos pares 
eficaz na prevenção do VIH/ SIDA 

7 

180 
Patrícia Delgado 

Francisco Coutinho 

Licenciandos de ciências biológicas e o ensino de 
controvérsias: as relações entre ciência e política no ensino 
de ciências 

230 

Inês Bruno 

Mónica Baptista 

Sofia Freire 

Vanessa Andrade 

Dificuldades dos alunos na temática Energia 

235 
Margarida Figueiredo 

Fátima Paixão 
O papel da observação na compreensão da natureza do 
conhecimento científico 

Moderador: Teresa Sousa 

5 Carolina Almeida 

Teresa Bettencourt 

Flipped Classroom e trabalho de campo: um estudo de caso 

11 
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33 
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Edilson Moradillo 

A formação inicial de professores de Química e a pedagogia 
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52 
Sónia Correia 

Marília Cid 
Avaliação das aprendizagens em aulas de ciências 

74 
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129 
Iva Martins 

Mónica Baptista 
Estratégias usadas pelos alunos durante a realização de 
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Sandra Ramalho 
Abordar as ciências físicas com criatividade na licenciatura 
em educação básica 

148 
Natália Pimenta 

Maria Inês Rodrigues 
Física Moderna no Ensino Médio: Uma proposta para 
implementação do tópico dualidade onda-partícula 

155 
Arlete Cruz 

Mónica Baptista 
Contributo da argumentação na discussão de questões 
sociocientíficas controversas para a promoção do ativismo 

 

Moderador: Ana Peixoto  
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Welber Silva 
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Matheus Carvalho 

Alcina Silva 

Alan Machado 

Uma investigação dos produtos educacionais gerados nos 
mestrados profissionais como Inovação didática aplicável na 
educação básica. 

13 
209 

Liliana Jesuíno 

Mónica Baptista 

Sofia Freire 

WIKI como veículo potencializador da avaliação formativa 
em tarefas sobre Eletricidade 

216 
Luísa Martins 

Jorge Bonito 

Luís Marques 

Conceções dos alunos do ensino secundário sobre a 
importância do tempo geológico para a aprendizagem das 
Geociências 

163 
Sofia Morgado 

Laurinda Leite 

Representações de professores sobre a contribuição da 
aprendizagem das ciências baseada na resolução de 
problemas para a integração de conhecimentos. 

Moderador: Sofia Freire 

    

236 
Jefferson Pereira 

José Carlos Jesus 

Eliane Guimarães 

Sequência didática para o ensino do tema energia e suas 
transformações: uma proposta a partir da pedagogia de 
projetos 

16 

241 
Alan Machado 

Rafael Siqueira 
Estudo de óptica geométrica com modelagens 
computacionais 
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Cláudio Silva 
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95 

Xana Sá Pinto 

Alexandre Pinto 

Pedro Cardia 

Maria João Fonseca 

Joaquim Lopes 

Ensinando Ciências à luz da evolução 

280 José Manuel do Carmo A evolução da cultura cientifica do individuo à comunidade. 

Moderador: Laurinda Leite  

    

2 
Marina Wiggering 

Aline Sampaio 

Mariana Zancul 

Educação alimentar: um estudo sobre as concepções de 
professores da pré-escola 

21 
13 

Giselle Catarino 

Glória Queiroz 

Reflexões sobre parcerias no ensino de ciências a partir do 
desenvolvimento da prática docente de um professor de 
Física 

20 
Lilian Ramos 

Liz Paiva 

Júlio Roitberg 

O modelo gerencial de gestão integrada da escola (gide) no 
Rio de Janeiro: um caso de ciência aplicada à educação 

24 Elisabete Andrade Formação continuada e desenvolvimento profissional de 



XVI ENEC| 2015 | 12 
 

Helena Callai 
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professores (as): acontecimentos, existir-eventos, 
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55 
Paulo Mauricio 

Ana Teodoro 

Bianor Valente 

Da cor como conteúdo disciplinar à disciplina como cultura 

22 
62 

Gabriela Finco-Maidame 

Henrique Silva 

Interfaces entre a biologia e as geociências: saberes docentes 
de uma professora em formação continuada 

63 

Lucas Vivas de Sá 

Edilson Moradillo 

Bárbara Soares 

Hélio Neto 

Hélio Pimentel 

As TIC’s no novo currículo dos cursos de licenciatura em 
Química da UFBA-Brasil: o caso do PARFOR 

86 
Amanda Mano 

Eliane Saravali 
Motivos de dificuldades de aprendizagem em ciências na 
perspectiva de professores  

Moderador: Cláudia Faria 

    

195 Adriano Machado 
A mediação pedagógica no processo de formação 
profissional de professores na educação profissional 
científica e tecnológica -EPCT: investigando a práxis docente 

Tec. II 



XVI ENEC| 2015 | 13 
 

por meio de narrações multimodais 

213 
Marco Mendes 

Cecília Galvão 

Interdisciplinaridade entre Ciências Naturais e Matemática 
no 2º Ciclo: práticas letivas dos professores num contexto de 
trabalho colaborativo. 

222 
Teresa Conceição 

Mónica Baptista 

João Pedro da Ponte 

Estudo de aula como promotor de aprendizagens 
profissionais de professores de Física e Química 

224 
Risonilta De Sá 

Zélia Jofili 

Ana Maria Carneiro-Leão 

Análise de tendências: dimensão prática da formação inicial 
de professores de Biologia 

Moderador: Inês Bruno  

    

40 
Roberto Oliveira 

Glória Queiroz 

O conto “O adeus da sombra” de Mia Couto e a possibilidade 
de discussão da relação saberes científicos/tradicionais na 
formação inicial de professores de ciências 

LAB 
221 

Elisa Maia Pestana 

Ricardo Pestana 

Elisa Maia 

Imagens de ciência e tecnologia em genéricos de séries de 
televisão 

214 Maria Auxiliadora Machado 
As estrelas de Van Gogh: a relação ciência e arte na 
promoção da curiosidade epistemológica nas aulas de 
ciências 

284 Manuela Batista Sium minuto aler+ ciência, um projeto interdisciplinar 
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Moderador: Rui Marques Vieira   
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SESSÃO PARALELA 2 I Sexta-feira, 11 de setembro, 09:00 – 10:30 

ID Autor(es) Título Sala 

153 
Carla Crivellaro 

Elisabeth Schmidt 

Ambientalização curricular: um estudo das possibilidades 
nos cursos de Licenciatura da Universidade Federal do Rio 
Grande – FURG, Brasil 

1 

190 
André Santos 

Márcia Ferreira 

Entre mudanças e estabilidades: regularidades discursivas 
sobre inovação curricular no Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) 

174 
José Júnior Pereira 

Azenate Brás 

Elizeth Brás 

Estratégia metodológica para a exploração de 
potencialidades dos alunos com necessidades educativas 
especiais através da Biologia 

271 
Dorinda Rebelo 

Luís Marques 

Nilza Costa 

O espaço urbano no ensino e na aprendizagem das 
Geociências: conceção e avaliação de materiais didáticos 

Moderador: Cláudia Faria  

   

205 
Cassiano Pagliarini 

Maria José Almeida 
O início da Física Quântica numa leitura de divulgação 
científica no ensino médio 

2 

210 
Rejane Lira-da-Silva 

Mariana Alcântara 

Mariana Sebastião 

Revista Jovens Cientistas: uma experiência de divulgação 
científica com e para estudantes da rede básica de ensino no 
Brasil 
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Rosely Lira-da-Silva 

100 
Viviane Moraes 

A linguagem cinematográfica como interface entre teoria e 
prática na formação inicial docente 

171 
Douglas Tinti 

Wanusa Ramos 

Ana Lúcia Manrique 

Análise de uma negociação de significados por uma 
comunidade de prática de professores que ensinam 
Matemática 

Moderador: Vanessa Andrade 

    

207 
Leandro Londero 

Marcos Serzedello 

Mónica Galindo 

As questões de gênero na História da Ciência Física: o caso 
de “Newton for Ladies” 

4 

264 
Daniel Ventura 

Fernando Martins 

Regina Carvalho 

Simulações virtuais no ensino de Ondulatória 

258 

Sinaida Castro 

Amylla Nogueira 

Flávia Lucas 

Matheus Carvalho 

Representação social de transgênicos: um estudo no centro 
de ciências e planetário do Pará – Brasil 

26 
Adorinda Gonçalves 

Maria José Rodrigues 
Formação em Ciências na Licenciatura em Educação Básica: 
o caso da ESE de Bragança. 
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Moderador: Iva Martins  

   

166 
Cristina Baião 

Carla Pinto-Cruz 

Natália Melo 

Percepção ambiental sobre os charcos temporários da costa 
sudoeste de Portugal 

5 

282 
Teresa Ferreira 

Margarida Nunes 
O Projeto INICI(AR)3 no Laboratório HERCULES da 
Universidade de Évora 

126 
Cleci Werner 

José Otero 

Efecto de la fuente de información y la competencia 
autopercibida en la detección de dificultades en la 
comprensión de textos científicos 

254 
Suseli Vissicaro 

Verônica Gomes Santos 
A história das Ciências e da Tecnologia através dos filmes 
infantis 

Moderador: Jorge Bonito 

   

120 
Dália Conrado 

Nei Nunes-Neto 
Dimensões do conteúdo em questões sociocientíficas no 
ensino de ecologia 

6 
143 

Luís Dourado 

Sofia Morgado 

Laurinda Leite 

O mundo real e o conhecimento científico nos manuais 
escolares de Ciências Físico-Químicas: o papel mediador das 
fotografias 

173 Vilmar Fonseca O uso do geogebra no ensino das funções exponencial e 
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André Silva 

Mariana Cassiano 

José Gaspar 

logarítmica: aplicação da escala logarítmica nos abalos 
sísmicos 

176 
Helena Simões 

Cecília Galvão 

A articulação escola – contextos não formais de educação 
científica: uma possível resposta para a relevância da 
educação em ciências no ensino básico 

Moderador: Luís Dourado  

   

79 
Carla Dias 

Pedro Reis 

Atividades investigativas com recurso à WEB 2.0 
promotoras de uma cidadania ativa no âmbito da 
investigação e inovação responsáveis 

11 

98 
José Luís Silva 

Joana Soares 

Lídia Mendes 

Autodireção na aprendizagem das Ciências: Um caminho 
para uma Escola Cidadã pelas Ciências Naturais do 9º ano de 
escolaridade 

115 
Airton Júnior 

Shirley Gobara 
Modelos concretos potencialmente facilitadores de 
aprendizagem em biologia celular 

122 
Fátima Paixão 

Manuela Ortigão 

Compreensão da reação de precipitação do iodeto de 
chumbo entre os níveis de análise macro e micro no ensino 
da Química 

Moderador: José Luís Silva  
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165 

Vanessa de Andrade 

Mónica Baptista 

Sofia Freire 

Carla Matoso 

Qualidade das explicações científicas construídas pelos 
alunos: um estudo com alunos do 8.º ano 

12 

183 

Sandra Luiza Almeida 

Magnólia Araújo 

Paula Peixe 

Leila Silva 

Aprender ciências por meio de textos de divulgação 
científica: estratégias para a construção de conceitos 
ambientais no ensino médio 

8 
Maria José Rodrigues 

Rui Vieira 
Desenvolvimento profissional dos educadores de infância - 
formação continuada em ciências 

141 Cynthia Bisinoto 
Docência na Socioeducação: sentidos e significados de 
licenciandos em ciências 

Moderador: Mónica Baptista  

   

226 Marisa Correia 
Investigação criminal nas aulas de Química. Uma proposta 
didática para promover o interesse dos estudantes pelas 
ciências 

13 227 Marlene Serras 
Aprendizagem por problemas no contexto do ensino 
profissional - Um contributo para o ensino das ciências 

232 
José Carlos Jesus 

Jefferson Pereira 

Energia e suas transformações na perspectiva da Pedagogia 
de Projetos: uma análise a partir de John Dewey e dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais 
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Eliane Guimarães 

234 
Andreia Varela de Melo 

Magnólia Araújo 

Danielly Torres 

O estudo da fotossíntese vegetal no 3º ano do ensino médio: 
relações com concepções alternativas  

Moderador: Teresa Vilaça 

   

28 
Maria da Conceição Lima 

Giselle Catarino 

Uma nova visão de ensino de Física: a formação de 
professores para inclusão de alunos deficientes visuais no 
ensino médio 

 
 
 
 

15 
 

29 
Sílvia Ferreira 

Ana Maria Morais 
Complexidade do trabalho prático no ensino secundário: 
estudo de processos de recontextualização 

37 
Celeste Ferreira 

Mónica Baptista 

Agnaldo Arroio 

O uso de visualizações na educação científica: a formação 
pedagógica dos professores 

43 
Cláudia Toso 

Cristhian Brum 

Maristela Moraes 

Docência no Ensino Superior: concepções que sustentam a 
atuação profissional 

Moderador: Sílvia Ferreira   

    

225 Susana Reis Formação Continuada de Professores para a Educação em 21 
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Rui Vieira Ciências no 2.º CEB: o caso da professora Luciana. 

239 
Rosa Maia 

Teresa Vilaça 

Efeitos de uma oficina de formação contínua de 
professores/as de Ciências no desenvolvimento de projetos 
de investigação-ação colaborativa 

253 
Maria Inês Rodrigues 

Anna Carvalho 
O trabalho colaborativo e a busca pelo desenvolvimento 
profissional: um caso da termodinâmica 

259 
Laurinda Baca 

Marcos Onofre 

Fátima Paixão 

Conhecimento sobre currículo de Química de professores 
peritos da 7ª classe no sistema educativo angolano 

Moderador: Fátima Paixão 

    

157 
Rita Borges 

Marcos Borges 

Análise de uma formação continuada de professores do 
ensino fundamental I para o ensino de ciências baseado em 
investigação 

22 

263 
Aparecida Fátima da Silva 

Maria Eunice Marcondes 

Processo de reflexão orientada na formação de professores 
dos anos iniciais: concepções e práticas sobre o ensino de 
ciências. 

167 
Carla Matoso 

Mónica Baptista 

Ana Freire 

Aprendizagens de futuros professores de Física e Química 
sobre tarefas a propor aos alunos 

168 
Luísa Lourenço 

Mónica Baptista 

Colaboração como Motor de Mudança das Práticas de 
Professores de Física e Química 
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Moderador: Ana Freire   
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PÓSTERES I Sexta-feira, 11 de setembro, 14:00 – 15:00 

ID Autor (es) Título 

12 
Geilsa Costa Santos Baptista 

Graça Simões de Carvalho 

O diálogo intercultural: estudo comparativo das concepções de professores do 
Brasil e de Portugal. 

27 
Mafalda Marques 

Ana Cruz 
A Ciência no Mundo das Crianças: um estudo sobre o Trabalho Prático e 
Experimental em Educação Pré- Escolar. 

30 Izabel Regina de Morais Monge Teixeira Currículo escolar na pós-modernidade. 

34 
Ana Caldeira 

Paulo Maurício 

Nuno Ferreira 

O Mistério do Tubo Perdido. 

67 
Mariana de Senzi Zancul 

José Precioso 
O tema alimentação nos manuais escolares portugueses do 9º ano. 

83 
Layara Luana Malvestio 

Camila Sanches Miani 

Fernanda da Rocha Brando 

Aulas de campo e o tratamento didático do conceito de biodiversidade no ensino 
fundamental. 

113 
Sofia Nogueira 

Rui Vieira 

Ana Rodrigues 

Educação em ciências em contexto de educação não-formal: formação de 
professores, investigação, inovação e divulgação. 
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116 
Airton Júnior 

Icléia Albuquerque de Vargas 
O ensino de ciências e as interfaces com conhecimentos tradicionais sobre plantas 
medicinais: um diálogo de saberes em biologia vegetal. 

144 
Carla Rodrigues 

Joana Oliveira 

Luísa Neves 

Água e sustentabilidade: uma experiência didática no 5º ano de escolaridade. 

164 
Rute Pereira 

Rute Monteiro 
As ideias das crianças sobre tubarões e atividades em contexto de jardim-de-
infância. 

189 
Laís Rodrigues 

Glória Queiroz 

Rodrigo Trevisano 

Contribuições de uma disciplina CTS para a qualidade da educação: um estudo de 
caso na formação inicial de professores. 

193 
Fábio Fonseca Ribeiro 

Pedro Almeida 

Rui Vieira 

Desenvolvimento de atividades multimédia de ciências para o ensino básico. 

198 
Natanielly de Paula Freitas 

Everton Rodriguês da Silva 

Aparecida de França Villwock 

A importância do currículo e políticas públicas no contexto educacional na 
perspectiva da escola integral.  

202 
Ana Martins 

Xana Sá-Pinto 

Alexandre Pinto 

(Sobre) vivendo: contributos do estudo da evolução biológica para o 
desenvolvimento da responsabilidade ecológica nos alunos.  

229 Ana Cardoso Concepções sobre qualidade da água na região semiárida brasileira: estudo de caso 
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Ivaneide Costa com a população de pau dos ferros/Rn/Br. 

256 
Kauê Luan Paula de Azevedo 

Laís Rodrigues da Silva  
Glória Queiroz 

Impactos da parceria universidade escola com aproximação com a arte no ensino 
de ciências. 

260 

Flávia Lucas 

Maiara Bessa Ferreira 

Sinaida Castro 

Victor Miranda Leão 

Educação e patrimônio na Amazónia: reflexões e pertencimentos num projeto de 
extensão. 

261 
Fernanda Carvalho 

Giselle Watanabe 
Níveis de formulação frente às questões socioambientais. 

269 
Mirian do Amaral Jonis Silva 

Cecília Galvão 
Percepções de professores sobre a contribuição de abordagens investigativas no 
ensino de ciências. 

270 
Mirian do Amaral Jonis Silva 

Cecília Galvão 
A investigação como experiência formativa nos Mestrados em Ensino. 

272 

Manoel Reinaldo Elias-Filho 

Sinaida Castro 

Flávia Lucas 

Victor Takeshi 

Desvendando os céus do equador: o planetário dopará no interior amazônico. 

273 
Mónica Alexandra 

Rute Cristina 
Conhecimento especializado do professor para ensinar ciências. 
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José Carrillo 

279 
Carrie Komesh 

Rute Monteiro 

Giuliano Reis 

The pedagogy of encounter: how do zoo interpreters account for their facilitation of 
interspecies encounters between visitors and captive animals. 

281 José Manuel do Carmo 
 Identificação e caracterização de padrões de prática no ensino de ciência no ensino 
básico. 
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OFICINAS I Sexta-feira, 11 de setembro, 17:00 – 18:30 

ID Autor(es) Título Sala 

3 
Clara Vasconcelos 

Joana Torres 
A modelação no ensino das ciências naturais 1 

41 
Edite Bolacha 

Evelina Veiga 

Helena Moita de Deus 

Modelação análoga da zona externa de uma cadeia de 
montanhas: aplicações possíveis 

2 

96 
Maria João Silva 

Sara Aboim 

Alexandre Pinto 

Utilização de Sensores Eletrónicos no Ensino Experimental das 
Ciências: Mediação do Desenvolvimento de Práticas Epistémicas 
e do Pensamento Abstrato 

3 

47 Teresa Isabel Loureiro Da janela da minha escola 4 

192 

Carla Crivellaro 

Kleber Silva 

Lilian Wetzel 

Rodrigo Menezes 

Jacqueline Eichenberger 

A Educação Ambiental nas Ondas da Conservação: Um estudo da 
experiência interdisciplinar do Projeto Pinípedes do Sul, Brasil 

5 

203 

Joana Oliveira 

Luísa Neves 

Senentxu Lanceros-Méndez 

Júlio Santos 

Oficina Kit “Energia, Ambiente e Sustentabilidade” 6 
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286 Gunnar Friege 

Maximilian Barth 

SAILS - Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science 13 

 

  

ah
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PROJETOS DE ESCOLA I Sábado, 12 de setembro, 10:00 – 11:00 

ID Autor(es) Título Sala 

6 Isabel Salvado 
“O sonho do rei Dom Carlos”, acompanhado à distância por 
alunos do 4º Ano, numa visita ao Museu da Marinha e ao 
Aquário Vasco da Gama (PTDC/CPE-CED/117923/2010) 

 
 
 
 

1 56 
Gonçalo Pereira 

Helena Deus 

Visita de Estudo ao Jardim Botânico da Universidade de 
Lisboa: Planificação, implementação e avaliação de uma 
atividade investigativa promotora da aprendizagem ativa 
das ciências 

94 

Dolores Estrela Alveirinho 

Cátia Salgueiro 

Fernanda Pinheiro 

Sandra Silvestre 

Suzana Salgueiro 

Promovendo a literacia científica de um grupo de idosos de 
uma freguesia rural do interior do país 

Moderador: Ana Rodrigues  

   

170 
Alberto Baptista 

Maxwell Siqueira 
Implementação da mecatrônica no ensino de Física no 
contexto do programa ensino médio inovador 

 
 
 

2 72 
Marco Dias 

Deise Vianna 

Uma proposta de ensino de Física através da modelagem de 
imagem: fotografias estroboscópicas digitais e videoanálise. 
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Paulo Carvalho 

179 
Arthur Magalhães 

Mariana Amorim 

Suzani Cassiani 

Promovendo espaços de dizer na educação em Ciências 

Moderador: Margarida Afonso  

   

220 
João Fernandes 

Luis Barbeiro 

Design de novelas gráficas pedagógicas como ferramentas 
de investigação, prática educativa e desenvolvimento 
profissional  

3 

92 
Mário Miguel Durães 

Ana Sofia Afonso 
Leio, partilho, aprendo! Um percurso pelo conhecimento 
científico através dos livros de divulgação científica 

197 
Susana Reis 

Bruno Conde 
Projeto Ciências Experimentais 

Moderador: Cláudia Faria 

   

99 Érica Granjeiro A utilização de oficinas de fisiologia na prática docente  
 
 

4 

106 
Susana Meirinho 

Cecília Galvão 
 Educação em ciências no jardim-de-infância: a narrativa das 
crianças 

137 
Alessandra Viveiro 

Maria Cristina Zancul 
Ciência, sociedade e ambiente no cinema: uma experiência 
em um curso de pós-graduação em educação 
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Denis Badia 

Moderador: Celeste Ferreira  

    

248 
Ivaneide Costa 

Giulianna Souza 

Uso sustentável da água doce: o Governo, a Comunidade e 
Eu 

5 240 
Ana Teodoro 

Sandra Fernandes 

Lia Pappámikail 

De três olhares sobre uma obra de arte à formação em 
animação sociocultural 

Moderador: Carla Matoso  

   

23 
Solange Cardozo 

Glória Queiroz 
De que são feitas as coisas? Um projeto Ciência e Arte, “A 
Dança do Universo”, na parceria escola-universidade 

6 

181 Josefa Rosimere Lira-da-Silva 
Ciência & Arte: experiência na produção de jogos em sala de 
aula 

146 

Magali Arndt 

Neusa Scheid 

Dyonathas Arndt 

Física das cores para o ensino fundamental 

Moderador: Paula Serra  
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162 
Ana Maria Albuquerque 

Ana Jerónimo 

Catarina Rocha 

Um desafio com outros óculos! 

 
 
 

11 

123 
Helena Deus 

Gonçalo Pereira 

A conservação da natureza no trilho de biodiversidade na 
escola: estudo comparativo do impacto nas aprendizagens 
entre uma abordagem IBSE e uma abordagem tradicional 

275 

Bruno Rech 

Sandra Aparecida dos Santos 

José Del Pino 

Michelle Pizzato 

Árvores de Imbuia: patrimônio natural e cultural como 
recurso didático em aulas de Ciências e Biologia 

Moderador: Vanessa Andrade  

    

51 
Ana Paula Suarez 

Gloria Queiroz 

Alcina Silva 

Quando Darwin encontra Mendel: Voltando ao passado na 
Feira de Ciências 

12 
87 

Amanda Paiva 

Manoela Carvalho 

Nathália Silva 

Vanessa Gonçalves 

Natasha Carvalho 

Criação de páginas de divulgação científica em rede social 
como ferramenta de ensino aprendizagem em botânica 

277 Sandra Canário O Inquiry Based Learning na Promoção da Literacia 
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Científica- Formação Inicial de Professores 

Moderador: Pedro Reis  
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