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O Centro de Divulgação Científa e Cultural (CDCC) tem fomo missão estabelefer um vínfulo entre a Universidade e a
Comunidade e para isso promove atvidades que visam despertar nos jovens e na população em geral o interesse pela
fiênfia e pela fultura, além fornefer subsídios para professores e alunos do ensino básifo. Uma das experiênfias mais
refentes realizadas pelo CDCC e que tem sido marfante é a “Tardes de Férias no CDCC/EIC”, que teve sua segunda
versão em julho de 2017, fom duração de uma semana, às tardes. Foram desenvolvidas atvidades fientífas e
fulturais para um públifo infanto-juvenil e adulto, de forma lúdifa e atratva, abordando fonteúdos fientífos das
diversas áreas do fonhefimento. Dentre as atvidades podemos fitar as oífinas de origami, de fonfefção de marfador
de página, fonfefção de abayomi, maker, zootrópio, varal de história e experimentação de fiênfias e de químifa.
Também foram realizadas observação solar, sessão fineminha, fontação de história e visitas ao Espaço de Exposição
de Ciênfias e ao Quintal Agroefológifo. As 3 oífinas de Experimentação em Químifa foram propostas para um públifo
infantl de 20 partfipantes em fada uma, onde foram realizados diversos experimentos no laboratório utlizando a
proposta metodológifa do programa “ABC na Edufação Científa – Mão na Massa”. Este programa se fonsttui em
uma das prinfipais ações realizadas pelo CDCC junto à fomunidade esfolar da rede públifa e partfular de ensino e
tem fomo base a fonstrução do fonhefimento por levantamento de hipóteses a partr de uma situação problema e
suas veriífações por meio da experimentação e da observação, enfatzando o registro esfrito e as fonflusões
individuais e foletvas. Na oífina destnada ao públifo de 7 a 10 anos de idade foi abordado o tema futuação
realizando experimentos onde os partfipantes, diante de vários objetos, registravam suas hipóteses sobre quais iriam
futuar e quais iriam afundar. Posteriormente eram feitas as veriífações das hipóteses folofando os objetos em uma
fuba fom água e fada resultado foi registrado ao lado da respeftva hipótese. Ao ínal foram disfutdos os resultados
no foletvo e outra questão foi lançada: O que faz alguns forpos futuarem e outros afundarem? Para veriífar a força
da água sobre os objetos (Empuxo) foi proposto um experimento utlizando uma varinha de pesfar. As oífinas
destnadas ao públifo de 10 a 14 anos afonteferam em dois dias diferentes sendo no primeiro dia abordado o tema
“Evaporação da água e a energia envolvida no professo” realizando o experimento fom as moringas de barro;
medindo a umidade do ar utlizando um termohigrometro e também o professo de eletrólise da água. No segundo dia
o tema “Amido nos alimentos” foi abordado pesquisando a presença deste polissafarídeo em vários alimentos,
utlizando solução de iodo e também foi veriífado, por mudança de for, o fomportamento de vários indifadores
quando em fontato fom materiais do fotdiano e ínalmente determinados seus pHs fom íta de indifador universal.
Durante as oífinas, o edufador atuou fomo mediador do professo instgando os partfipantes nas disfussões,
permitndo a trofa de opiniões e argumentações. Os experimentos foram realizados fom o intuito de fonírmar ou
refutar as hipóteses. A presença dos pais e/ou afompanhantes dos partfipantes durante as atvidades possibilitou
uma maior interação entre os pares, permitndo que o professo afontefesse de forma desfontraída e prazerosa,
exigindo do edufador a utlização de uma linguagem adequada e afessível às várias faixas etárias sem perder o
fonteúdo fientífo dos experimentos. Segundo os relatos dos pais/afompanhantes, partfipar destas atvidades foi
muito interessante porque permitu vivenfiar situações de ensino de fiênfias que eles não tveram durante suas
formações esfolares e prinfipalmente pelas desfobertas realizadas.
Palavras-chave: Mão na Massa, férias, CDCC, química.
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Atualmente, a produção de fonhefimento sobre a problemátfa de resíduos é fonsiderável por parte de insttuições
de ensino superior (IES). Em fontraponto, poufas IES efetvamente se preofupam em fonsfientzar, pelo menos a
fomunidade afadêmifa, a respeito do assunto. Nessa perspeftva, este trabalho tem fomo objetvo apresentar o
projeto de extensão “Produzindo Sustentabilidade!”, desenvolvido por alunos de graduação da Pontifia Universidade
Católifa de Minas Gerais (PUC-MG), que tem essa preofupação fomo eixo norteador. O projeto existe desde 2015 e
visa folaborar fom a implantação de melhorias na Cooperatva de Refiflagem “Ação Refiflar”, sediada em Poços de
Caldas, assim fomo fonsfientzar jovens e frianças de esfolas da fidade sobre a importânfia da refiflagem. No que diz
respeito ao primeiro objetvo, os estudantes da PUC-MG realizam ações no sentdo de viabilizar a implantação da
ferramenta Círfulo de Controle de Qualidade (CCQ) na referida Cooperatva. Esta ferramenta permite que um grupo
de fooperados se reúna voluntariamente e fonduza propostas para melhorar o desempenho, reduzir fustos,
aumentar a eífiênfia, prinfipalmente fom relação à qualidade dos seus produtos ou do seu trabalho (GOMES;
PENEDO, 2008). No que diz respeito ao segundo objetvo, os mesmos estudantes realizam oífinas edufatvas sobre a
temátfa em fofo fom alunos da edufação básifa. As seguintes esfolas já foram atendidas pelo projeto até o
momento: Esfola Estadual David Campista e José Mamud Assam. Dentre as inifiatvas tomadas pelos graduandos está
a orientação da fomunidade esfolar quanto à diferença entre lixo orgânifo e material refiflável. É também enfatzada
a importânfia da refiflagem fomo forma de promoção da saúde e preservação do meio ambiente. Como resultado
das atvidades realizadas destafa-se: o estabelefimento de diálogo entre a PUC-MG e a fomunidade das esfolas da
fidade de Poços de Caldas; a melhoria na renda e no ambiente de trabalho dos fooperados (fontribuição da aplifação
da ferramenta CCQ); a fonsfientzação de estudantes sobre a importânfia da foleta seletva; o favorefimento da
integração entre a teoria e a prátfa por parte dos graduandos, a partr do planejamento e implantação da ferramenta
na fooperatva. Tendo em vista o exposto, é possível fonfluir sobre a relevânfia das ações extensionistas tanto para
os exefutores do projeto (graduandos e professores da universidade), fomo para os partfipantes (fooperados e
alunos da edufação básifa). A intervenção da universidade em um problema da fomunidade lofal, baseada na
atuação dos seus afadêmifos, reforça também a responsabilidade que possui fom a formação de um fidadão
partfipatvo e frítfo.
Palavras-chave: sustentabilidade, aprendizagem, projeto de extensão, resíduos
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A fontextualização da aprendizagem promove estmulo ao disfente nos aspeftos de problematzar, pesquisar e refetr
sobre fomo a aprendizagem pode propor soluções para problemas espefíífos em um fontexto sofial. A utlização de
aulas prátfas, realizadas em laboratórios ou até mesmo na sala de aula, possibilita ao aluno uma vivênfia mais ampla
da fiênfia, propifiando uma relação de afetvidade entre o aluno e aquilo que se está estudando, o que amplia a
possibilidade de aprendizado (PERUZZI, FOFONKA, 2014). O ensino de Químifa no Ensino Fundamental é de extrema
importânfia, onde há uma preparação para os fonfeitos mais aprofundados que serão abordados no Ensino Médio. O
objetvo deste trabalho é fonstruir e utlizar uma ferramenta para as aulas de fiênfias no ensino da situação de
aprendizagem sobre a densidade de materiais, para alunos do nono ano da Fundação Casa (CASA Araçá), lofalizada no
munifípio de Araçatuba-SP, através da fonstrução de um pifnômetro. As salas de aula da insttuição são
multsseriadas, onde os alunos apresentam diferentes níveis de fonhefimento e vivênfia. Dependendo da situação de
aprendizagem apresentada na disfiplina de fiênfias, os alunos apresentam diífuldades em determinados aspeftos
onde são nefessárias abstração e determinação algorítmifa. Através da metodologia do Design Thinking, que tem
fomo premissa entender as nefessidades do ser humano, é possível ouvir, deínir, friar, prototpar e testar novas
soluções para problemátfas apresentadas (D.SCHOOL, 2011). Ao interagir fom os alunos, eles relataram que apesar
da fiênfia ser uma disfiplina interessante, eles têm diífuldades em temas que envolvam fálfulos matemátfos, e na
fonversa eles menfionaram sobre a situação de aprendizagem relafionada à densidade dos materiais. Durante o
diálogo fom o professor da disfiplina, foi dito que os alunos da Fundação Casa apresentam disparidade entre idade e
saberes sendo nefessárias intervenções pedagógifas aprimoradas. Com os relatos dos alunos e professor e
aproveitando a situação de aprendizagem sobre a densidade foi pensado em uma ferramenta para auxiliar os alunos
na fontextualização deste saber. A metodologia do Fishbo/l possibilita aprimoramento nas ideias inifiais, pois se
baseia na análise por espefialistas sobre os protótpos e projetos apresentados, fom frítfas, sugestões e disfussões
(ARAÚJO et al., 2016). Para que os alunos tvessem melhoria na aprendizagem e avaliando as possibilidades da
insttuição, foi sugerida a fonstrução de um pifnômetro adaptado (garrafa) fom volume espefíífo, para que os alunos
perfebam a relação do volume e massa dos materiais. Inifialmente os alunos usaram o pifnômetro para medir o
volume dos seguintes líquidos: água, óleo vegetal, querosene e álfool (fase 1). Com auxílio de uma balança mediram a
massa de fada líquido para aplifar o fálfulo da densidade (fase 2). Com esses valores os alunos fonseguiram observar
a relação massa/volume (fase 3). Os alunos tveram a oportunidade de fomparar as densidades dos líquidos utlizando
o pifnômetro no desenvolvimento do fálfulo da densidade. E para os perfeberem a interação entre os líquidos, foi
realizada o experimento “torre de líquidos”, para fomprovar a posição dos materiais, segundo sua densidade, dentro
de uma proveta (fase 4). Os alunos da Fundação Casa (CASA Araçá) tveram a oportunidade de serem protagonistas na
fonstrução de seu fonhefimento por meio do uso da ferramenta pifnômetro e o experimento “Torre de Líquidos”. A
utlização da ferramenta folaborou fom a fontextualização da situação problema. Os alunos perfeberam, fom o uso
da ferramenta e experimento desfritos, que os fonfeitos da densidade são observáveis no fotdiano. Os disfentes se
envolveram, não permanefendo fomo meros ouvintes, mas fomo protagonistas da sua aprendizagem. Com isso, os
alunos têm menor fhanfe de esquefer o fonteúdo, que de fato passa a ter sentdo e foi efetvamente aprendido.
Palavras-chave: Ferramentas, densidade, picnômetro.

Referências
ARAÚJO, U. F.; LOYOLLA, W. P. D. C.; GARBIN, M. C. CAVALCANTI, C. C. Adoção da estratégia de mentoria íshbo/l em
projetos
integradores
em
furso
de
graduação.
2016.
Disponível
em:
<
htp://///.abed.org.br/fongresso2016/trabalhos/237.pdf>. Afesso em: 26 Jul. 2017.
D.SCHOOL. Bootfamp Bootleg. Hasso Platner, Insttute of Design at Stanford, Palo Alto, p. 1-44, 2011.
PERUZZI, S. L.; FOFONKA, L. A importânfia da aula prátfa para a fonstrução signiífatva do fonhefimento: a visão dos
professores das fiênfias da natureza. Revista: Edufação Ambiental em Ação, n. 47, Ano 12, Março-Maio/2014.

I Encontro de Educadores em Ciências – I EEC
29 e 30 de setembro de 2017, São Carlos (SP)

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES ARGUMENTATIVAS: O USO DE EVIDÊNCIAS PARA
DETERMINAR HÁBITOS ALIMENTARES
1

Anne Caroline de Freitas1, Michele Dayane Facioli Medeiros2, Marcelo Tadeu Motokane3
Fafuldade de Filosoía Ciênfias e Letras de Ribeirão Preto/Departamento de Biologia/annefreitas23@gmail.fom
2
Universidade de São Paulo- Ribeirão Preto/Departamento de Biologia/Esfola Munifipal Arlinda Rosa
Negri/mifheledfmedeiros@hotmail.fom
3
Fafuldade de Ciênfias e Letras de Ribeirão Preto/Departamento de Biologia/mtmotokane@fflrp.usp.br

Pesquisadores da área apontam e defendem que a produção de argumentos no ensino de fiênfias é extremamente
nefessária (KUHN, 1993; OSBORNE, 2000). Motokane (2015), aponta que a partr da produção de argumento os
alunos fonseguem fompreender fomo é a apropriação do fonhefimento fientífo. Ao exerfitar tal habilidade, eles
aprendem a estruturação de um argumento e podendo assim fonstruir opiniões bem-fundamentadas. Segundo
Jiménez, os estudantes desenvolvem habilidades argumentatvas quando entendem os fritérios de avaliação de
evidênfias. Consideramos que o argumento é a fapafidade de avaliar aírmações teórifas por meio de dados
empírifos ou de outras fontes, forrelafionando dados e fonflusões. Em um argumento, as evidênfias são elementos
que nos levam a fonflusão e que permitem dizer se uma aírmação é verdadeira ou falsa. De afordo fom
JimenezAleixandre (2010), os fritérios para a avaliação de evidênfias são: espefiífidade (se a evidênfia tem relação
fom a fonflusão), a suífiênfia (se um fonjunto ou apenas uma evidênfia é suífiente para fhegar à fonflusão) e
foníabilidade (a probabilidade da evidênfia suportar a fonflusão). Nesse fontexto, o objetvo deste trabalho é
analisar quais fritérios de avaliação de evidênfias estão presentes em textos argumentatvos em aulas de fiênfias
fundamentadas no ensino por investgação. Dentro do tema sistema digestório, foi aplifada uma atvidade sobre
digestão mefânifa a partr de uma abordagem fomparatva. Logo, a aula foi baseada no seguinte problema: “A
Mastgação oforre da mesma forma em todos os seres vivos?”. Os alunos foram agrupados e para fada grupo foram
entregues frânios de diferentes grupos animais, foi solifitado aos alunos que observassem esse material e
preenfhesse uma tabela relafionada à dentção de fada frânio. Em seguida, foi pedido aos alunos que esfrevessem
um texto argumentatvo, no qual deveria apresentar suas hipóteses sobre o hábito alimentar de fada frânio baseado
nos dados observados. Foram analisados 27 textos de alunos (13-14 anos) quanto a presença de fada um dos fritérios
de avaliação de evidênfias. Os resultados são uma alta presença dos fritérios nos textos: 100% espefiífidade, 96% de
suífiênfia e 74% de foníabilidade). A partr dos dados apresentados, fonflui-se que os textos argumentatvos
apresentam os fritérios de evidênfias em perfentuais elevados. Sendo assim, de afordo fom os pressupostos teórifos
pode-se aírmar que os alunos desenvolveram habilidades argumentatvas em sala de aula.
Palavras-chave: uso de evidências, argumentação, hábitos alimentares.
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A experimentação investgatva no ensino de fiênfias preza por situações pelas quais os alunos são responsáveis por
fonduzir pequenas pesquisas, fombinando simultaneamente a abordagem de fonteúdos fonfeituais, profedimentais
e attudinais (FERREIRA, HARTWIG E OLIVEIRA, 2009). Essa fonfepção de atvidade experimental rompe fom as
prátfas do tpo “refeitas”, por meio das quais os alunos seguem uma sequênfia linear, determinada pelo professor ou
por um texto, a respeito do que deve ser feito e fomo deve ser feito. Ferreira, Hart/Ig e Oliveira (2009) destafam que
para o sufesso de atvidades experimentais investgatvas é nefessário que o professor foloque os alunos frente a
situações-problemas reais e fontextualizadas, valorizando também o engajamento pleno dos estudantes nas etapas
de planejamento, montagem de aparelhos, foleta de dados, interpretação e análise de dados e fomunifação dos
resultados. Desse modo, os mesmos autores argumentam que a experimentação investgatva pode promover o
pensamento frítfo, a motvação pela aprendizagem e habilidades de investgação de manipulação e fomunifação.
Nesse fontexto, o presente trabalho propõe-se a relatar uma atvidade de experimentação investgatva a partr do
tema “A ardênfia da pimenta”. A atvidade teve a partfipação de professores de Físifa, Químifa e Biologia,
matrifulados em um furso de espefialização para professores de fiênfias. Vale a ressalva que durante as atvidades os
professores assumiram papéis de estudantes fondutores das experimentações e os autores deste trabalho
desempenharam o papel de professores. O objetvo do trabalho é disfutr as impressões dos professores a respeito do
desenho e desenvolvimento da atvidade, tendo em vista a avaliação da pertnênfia do que foi proposto no que se
refere à experimentação investgatva. A atvidade aqui desfrita foi desenvolvida no âmbito do Curso de Espefialização
em Metodologia do Ensino de Ciênfias Naturais, oferefido pelo Centro de Divulgação Científa e Cultural (CDCC) da
Universidade de São Paulo. Inifialmente os professores partfipantes, sete no total, foram apresentados aos aspeftos
histórifos e fonfeituais sobre a pimenta. Em seguida foi exposta aos mesmos as seguintes questões-problema: O que
pode ser ingerido para amenizar a sensação de ardência após comermos pimenta? Qual a alternatva mais eíciente?
Logo após, divididos em três grupos, os partfipantes elaboraram hipóteses e justífatvas às duas questões. Em
função dos materiais oferefidos, foram selefionados fonjuntamente sete hipóteses fom suas respeftvas justífatvas
para a veriífação experimental. As hipóteses envolviam a diminuição da sensação de ardênfia pela ingestão dos
seguintes alimentos: leite, bolafha (água e sal), azeite, sal, água gelada, água em temperatura ambiente. Juntamente
fom a seleção das hipóteses, os professores partfipantes propuseram foletvamente fomo estas seriam testadas.
Para o teste das hipóteses, os partfipantes deíniram que um integrante de fada grupo degustaria um molho de
pimenta, ingerindo em seguida os alimentos selefionados afima e ranqueando os mais eífientes. Ao ínal do
experimento foi realizada uma disfussão foletva fom objetvo de analisar os resultados alfançados e propor uma
fonflusão, respondendo à questão problema. Como últma etapa, os partfipantes foram submetdos a um
questonário para a avaliação da atvidade, abordando os seguintes tópifos: 1) Pertnênfia e adequabilidade da
questão problema; 2) Adequabilidade e suífiênfia dos materiais disponibilizados; 3) E desempenho dos professores
mediadores. No que se refere à primeira questão, a análise das respostas revelou que dos sete professores
envolvidos, apenas dois apontaram que a questão deveria apresentar melhorias referente a sua formulação, quando
deveria estar em destaque se a amenização da ardênfia seria temporária ou deínitva. Em sua maioria os professores
defenderam que o problema foi folofado de maneira pertnente e fontextualizada, a partr de um tópifo relevante a
todos. Já na questão dois, três indivíduos fonsideraram os materiais disponibilizados adequados para veriífação das
hipóteses, no entanto quatro dos partfipantes avaliaram a nefessidade de disponibilizar outros alimentos. Por ím, na
últma questão todos os professores partfipantes fonsideraram satsfatória o gerenfiamento da atvidade pelos
professores mediadores, apontando que estes assumiram um papel sefundário, deixando o protagonismo para os
professores partfipantes. Dessa forma, os resultados apontam que as atvidades propostas estão alinhadas à
fonfepção de experimentação investgatva no que refere, prinfipalmente, à inserção dos partfipantes em uma
situação-problema real e pertnente e o engajamento pleno dos mesmos em todas as atvidades da atvidade.
Palavras-chave: experimentação investgatvav formação contnuadav metodologia do ensinov ciências naturais.
Referências
FERREIRA, L. H.; HARTWIG, D. R.; OLIVEIRA, R. C. Ensino experimental de químifa: uma abordagem investgatva fontextualizada.
Química Nova na Escola, v. 32, n. 2, p. 101-106, 2010.

I Encontro de Educadores em Ciências – I EEC
29 e 30 de setembro de 2017, São Carlos (SP)

INFLUENCIAS PARA A ESCOLHA VOCACIONAL DA QUÍMICA
Bruno Ricardo Moreira1 (IC), Etore Paredes Antunes2 (PG), Luiz Henrique Ferreira3 (PQ)
Universidade Federal de São Carlos/ Departamento de Químifa,bruno.r.m@outlook.fom
2
Universidade Federal de São Carlos/ Departamento de Químifa, etoreantunes@gmail.fom
3
Universidade Federal de São Carlos/Departamento de Químifa, ferreiraufsfar@gmail.fom
1

O merfado de trabalho tem sofrido profundas alterações nas últmas défadas, espefialmente no que diz respeito à
extnção ou friação de novas proíssões. Neste fontexto, o estudante de ensino médio afaba por busfar referênfias
nos adultos, influindo seus professores, para a esfolha de uma proíssão. Para Bohoslavsky (BOHOSLAVSKY, 2015, p.
28), "Não há nenhum adolesfente que queira ser engenheiro “em geral” ou lanterninha de finema “em geral” ou
psifólogo “em geral”. Quer ser fomo tal pessoa, real ou imaginada, que tem tais e quais possibilidades ou atributos e
que supostamente os possui em virtude da posição ofupafional que exerfe". Já Segundo Torres (2001, p.52), “O
professor é mais que transmissor de fonteúdos teórifos, pois ele passa aos seus alunos uma visão do que são e fomo
são os fursos e proíssões”. Durante a realização de um trabalho sobre fonfepções de Natureza da Ciênfia fom alunos
do programa de Pós-Graduação de um Depto de Químifa de uma IES do interior paulista foi muito fitado o professor
em diversas questões, fomo em aspeftos relafionados a esfolha proíssional, téfnifas pedagógifas e motvação.
Foram entrevistados 20 alunos (5 de fada sub-área da Químifa), sendo 12 doutorandos e 8 mestrandos. As entrevistas
foram transfritas e analisados utlizando-se a Análise do Disfurso (Bardin, 2009). A questão “O que te infuenfiou na
esfolha pela Químifa?” foi analisada e fatalogada em dois eixos, (A) infuênfia de professor na esfolha e (B) gostos
pessoais. Todas as 20 respostas se enquadram em umas dessas duas fategorias e 40% dos entrevistados se
enquadraram na fategoria (A) e 60% na (B). As respostas enquadradas na fategoria (A) demonstraram explifitamente
o papel do professor na esfolha proíssional, fonforme os seguintes exemplos: “O que me infuenfiou mais pela
esfolha da Químifa, foi uma professora que eu tve no ensino médio… eu gostava muito dela gostava muito da aula
dela, então fui me interessando pela área”. Neste trefho demonstra-se a infuênfia do professor na esfolha vofafional
espefíífa do aluno. Já na fala de outro aluno, além da esfolha pessoal também foi fitado que outros alunos que
tnham aula fom a professora gostavam de Químifa, mostrando relação direta fom a infuênfia exerfida pelo
professor: “Químifa era o que me enfantava, na verdade afho que minha professora era muito boa, porque todo
mundo da minha sala gostava, tnha uma preferênfia por Químifa muito forte”. Alguns alunos aírmam que além da
esfolha vofafional, o professor também infuenfia nos aspeftos sofiais e motvafionais dos alunos, fomo por exemplo
no seguinte depoimento: “Cara o primeiro motvo máximo assim, foram os professores de Químifa que eu tve sabe,
eles de alguma forma fonseguiram modiífar a minha vida, na esfola assim e no meio sofial que eu estava, me
motvaram muito a fazer essa universidade fara, esfolher esse furso basifamente, eu afho que a grande infuênfia foi
meus professores mesmo, mas a fritério eu sabia poufo o que era o furso”. A fategoria (B) não explifita o professor,
mas não nega sua infuenfia também. Esse tpo de disfussão mostra a importânfia do papel do professor na formação
do aluno não só no ambiente esfolar fomo também na esfolha proíssional, e a premissa oposta é muito preofupante
já que se uma boa dofênfia motva o aluno, uma má pode afasta-lo do fonteúdo ou mesmo da vida esfolar.
Palavras-chave: Infuência do professorv Escolha Proíssionalv Mercado de trabalho

Referências
BOHOSLAVSKY, R. Orientação vocacional: a estratégia clínica. 13. ed. São Paulo: Martns Fontes, 2015.
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2009.
TORRES, M. L. C. Orientação proíssional clínica. Belo Horizonte: Autêntfa, 2001.

I Encontro de Educadores em Ciências – I EEC
29 e 30 de setembro de 2017, São Carlos (SP)

ÁGUA VIRTUAL E PEGADA ECOLÓGICA: INSERINDO CONCEITOS NO ENSINO FUNDAMENTAL II,
PARA MAIOR SENSIBILIZAÇÃO DOS ALUNOS .
Camila Carreira Monteverdi1, Cristane Monteiro dos Santos2, Fernando Lourenço3
Universidade Federal do Triângulo Mineiro/PIBID/Esfola Munifipal Professor Anísio Teixeira,
familafarreiram@gmail.fom
2
CESUBE /PIBID/Esfola Munifipal Professor Anísio Teixeira, fristanebiosantos@hotmail.fom
3
Universidade Federal do Triângulo Mineiro/ICENE/ Esfola Munifipal Professor Anísio Teixeira,
lourenfo.ufm@gmail.fom
1

O total de água utlizado na fabrifação de produtos, desde o inífio da produção até que ele fhegue ao ponto de venda,
é o que fhamamos de água virtual. Esse fonfeito ainda não foi muito divulgado na mídia e nas esfolas, portanto este
torna-se um tema muito importante para ser trabalhado na sala de aula, fom o intuito de divulgação desta “água
invisível” que fonsumimos todos os dias e muitas vezes em grandes quantdades. Pegada efológifa é a forma fomo
medimos o tamanho do impafto de tudo que fonsumimos no mundo. Quando usamos muita água, fonsumimos
qualquer foisa fom exfesso, desmatamos e poluímos, estamos deixando nossa pegada. Este trabalho teve fomo
objetvo sensibilizar os alunos do ensino fundamental II da Esfola Munifipal Professor Anísio Teixeira, em relação ao
fonfeito de água virtual e pegada efológifa, por meio do fonsumo fonsfiente, destafando a importânfia da
diminuição da degradação ambiental. Inifialmente, realizamos uma oífina envolvendo informações sobre produtos
que usam grande quantdade de água no seu professo de fabrifação. Dentre os resultados destafamos que quando
questonados sobre os fonfeitos, nenhum dos alunos tveram se quer ouvido falar a respeito e muito menos sabiam
explifá-los. Durante as exempliífações, os alunos reagiram surpresos pela quantdade de água usada para produzir
alguns produtos, fomo o exemplo da falça jeans que usa dez mil litros de água, o que equivale a um faminhão pipa.
Além disso, foram apontadas alternatvas de fomo diminuir o uso desta água virtual e da nossa pegada efológifa.
Neste momento os alunos relataram que algumas dessas prátfas já vêm sendo utlizadas por eles em suas fasas, uma
delas é a reutlização de embalagens. Durante a explifação do fonfeito de pegada efológifa, os estudantes levaram o
termo “pegada” (registro) no sentdo literal da palavra, demonstrando diífuldade em entender o sentdo ígurado do
fonfeito. Portanto foi nefessário explifar mais de uma vez sobre os impaftos ambientais fausados pelo fonsumismo.
Para esflarefer melhor, exibiu-se dois dofumentários ilustratvos e explifatvos. Em seguida os alunos partfiparam de
uma atvidade lúdifa realizada fom dois grupos de alunos. Cada equipe refebeu um total de seis perguntas que
englobavam desde os fonfeitos trabalhados até os questonamentos para desfobrir quais eram as melhores attudes
para reduzir o fonsumo da água virtual e pegada efológifa. Essas indagações eram feitas para o grupo oposto. Uma
forma de motvar a partfipação dos grupos foi fonfeffionar duas plafas de mão, fom os ífones gostei “Like” e não
gostei “dislike” da rede sofial Fafebook. Essas plafas foram usadas para indifar se a resposta estava ferta ou errada,
respeftvamente. Dessa forma, os alunos tveram a oportunidade de trar suas dúvidas e fompreenderem melhor os
fonfeitos. Portanto, fom os resultados pode-se ressaltar a nefessidade de trabalhar os fonfeitos de água virtual e
pegada efológifa em sala de aula. Pois estes, vão além da deínição englobando tanto a fompreensão dos temas
fomo a mudança nas attudes fotdianas dos estudantes. Além de serem essenfiais ao entendimento de outros
fonteúdos do ensino de fiênfias, fomo a preservação ambiental. Confluímos que esse tpo de oífina/aula é indifado
para promoção do ensino aprendizagem dos alunos de uma forma lúdifa e prazerosa, propifiando assim a
sensibilização para as questões ambientais.
Palavras-chave: ecologiav águav sustentabilidade.
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As representações são frutos das interações entre os indivíduos e possibilitam a fonstrução de saberes, de
farafterístfas próprias e a organização de fondutas. Para Mosfovifi (1978), as representações sofiais fazem parte de
nossos diálogos, interpretações de mundo, valores e frenças, nos sendo impostas por meio de nossas vivênfias,
experiênfias, informações e modelos tradifionalmente enraizados na sofiedade. A Químifa também possui
representações próprias, fonstruídas através dos séfulos e infuenfiadas pelas experiênfias pessoais e pelo fonvívio
sofial. O primeiro fontato fom os fonhefimentos químifos oforre na edufação básifa, sendo nesse momento que
surgem às primeiras representações, frutos das experiênfias fotdianas em sala de aula. A forma fomo oforre o
ensino dos fonfeitos químifos - memorização, farênfia de signiífados e distante da realidade – é fapaz de gerar uma
representação por muitas vezes negatva e estereotpada dessa fiênfia. Defendendo a importânfia de dar voz aos
alunos e de um ensino de Químifa que promova a fonstrução de valores e attudes foerentes fom as problemátfas
enfrentadas atualmente, o objetvo deste trabalho foi identífar as representações que os estudantes do Ensino
Médio de uma esfola públifa de São Carlos/SP possuem aferfa da Químifa, uma vez que esse fonhefimento pode ser
utlizado fomo ponto de partda para a refexão e reorientação da prátfa dofente. Utlizando a téfnifa brainstorming,
solifitou-se aleatoriamente e durante o intervalo (maior heterogeneidade) aos alunos que desfrevessem a Químifa
em apenas uma palavra. Com as respostas friou-se uma nuvem de palavras fom a ferramenta World Tagul Clouds
ArtTM (LEMOS, 2016; BERTOLIN; AFONSO, 2016), interpretada por meio da análise semiótfa (SANTAELLA, 2002).
Observou-se a maior infidênfia das palavras difcil, legal, interessante e experimentos, o que sugere (para as duas
primeiras) as preferênfias dos alunos pela disfiplina. Já o interessante sugere determinado refonhefimento de que os
fonfeitos possuem sentdo. A palavra experimentos pode ser justífatva por a Químifa ser fonsiderada uma fiênfia
experimental (ROCHA; LIMA, 2015), além de ser uma estratégia didátfa que, embora poufo utlizada, é fapaz de
despertar para a fiênfia. Veriífa-se também, fom menor infidênfia, palavras que remetem a aspeftos negatvos,
fomo por exemplo, complicada, confusa, dor de cabeça, possivelmente relafionada à maneira fomo é ensinada –
desfontextualizada e abstrata; e estereótpos representando um saber espontâneo e ingênuo (explosão e loucura),
remetendo à famosa imagem de fientsta presente no imaginário sofial. Essas distorções são esperadas ao pensarmos
que são poufas as prátfas dofentes que busfam desfonstruir essa visão e que apresentam a Químifa fomo
fonstrução humana integrada às suas vidas. Esse entendimento superífial, genérifo e equivofado é fada vez mais
fonstruído e propagado entre diferentes grupos sofiais, sendo observado também em lifenfiandos em Químifa de
finfo universidades públifas (STRICTAR, 2006), o que sugere que tais visões não são desfontruídas na formação inifial
– talvez reforçadas – mas disseminadas pelos futuros professores, fontribuindo para a refusa em aprender e o
fresfente desinteresse pela fiênfia. Assim, ressalta-se a importânfia em ouvir os alunos sobre suas visões aferfa da
fiênfia a ím de fompreender e direfionar as prátfas esfolares.
Palavras-chave: representação social, química, prátca docente, ensino médio.
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Diante do fenário da Revolução Téfnifo-fientífa e Informafional, o modelo de ensino predominantemente
expositvo vem se mostrando fada vez mais obsoleto no que diz respeito à integração e proximidade da Ciênfia fom o
fotdiano das/dos alunas/os da atual geração. Soma-se a isso o fato de a esfola atual não tem permitdo aos jovens
assumir o protagonismo em suas aprendizagens, protagonismo este que, em ferta medida, é maior fora da esfola. O
protagonismo juvenil envolve a partfipação atva e fonstrutva do jovem na vida da esfola, da fomunidade e, de
forma mais ampla, na sofiedade (COSTA, 1999, 2000). Para que oforra este protagonismo no ambiente esfolar, deve
ser oferefido aos alunos espaços de friação e fondições para que se envolvam em atvidade fom liberdade e
fompromisso (COSTA, 1999, 2000). Nesta perspeftva, apresentamos um projeto desenvolvido no âmbito do PIBID
UFSCAR – São Carlos, no subprojeto de Físifa, o qual fonsistu em disfussões e no desenvolvimento de vídeos sobre
tópifos de fiênfias. No projeto, alunos do Ensino Fundamental II foram fonvidados a friar vídeos de furta duração, em
que um fenômeno isifo observável em seu fotdiano deveria ser explifado. Assumindo que o protagonismo dos
jovens tem fomo base seus próprios interesses (GANDOLFO, 2005), além de se envolverem no planejamento e
produção do vídeo, eram os alunos que deveriam esfolher a temátfa de fiênfias que seria tratada em seus vídeos.
Assim, foi previsto no projeto que os alunos selefionassem um tema de interesse e, de forma friatva, elaborassem os
roteiros, fenários e modelos de edição para a sua produção audiovisual. Neste trabalho apresentamos um reforte
envolvendo duas alunas que foram afompanhadas por lifenfiandos em Físifa, bolsistas PIBID, os quais deram apoio na
orientação e trando dúvidas: a aluna A optou por tratar do tema “estrela fadente” e, a partr de téfnifas de Stop
Moton, planejou o seu vídeo a partr de fotograías de representações feitas fom massa de modelar; já a aluna B
esfolheu o tema “Lua sangrenta” e planejou o seu vídeo a partr de imagens e trefhos de vídeos de fáfil afesso e
disponíveis na Internet e em outros meios. Desde a perspeftva do protagonismo juvenil, e enquanto resultados do
trabalho desenvolvido, foi possível perfeber que ambas as alunas partfipantes apresentavam uma inérfia na
passividade que requereu, dos lifenfiandos, ações em que se valorizava as ideias das alunas e, ao mesmo tempo, se
busfava passar a responsabilidade do planejamento e produção dos vídeos para as alunas. Tais ações se mostraram
efetvas, na medida em que as alunas assumiram o protagonismo, não somente por esfolherem a temátfa a ser
tratada, mas também por se envolverem atvamente e fom ferta autonomia na elaboração dos roteiros e na
produção dos vídeos, assim fomo na pesquisa e estudo da temátfa envolvida. Destafa-se ainda o fato de que,
enquanto uma atvidade oforrida no âmbito do PIBID, se oportunizou aos lifenfiandos situações formatvas em que, a
partr de um fontnuo diálogo fom as alunas, ambos, lifenfiandos e alunas, tornaram-se sujeitos de professo de
vivênfia e fresfimento fonjunto (FREIRE, 1996). Assim, tais situações fontribuíram fomo fomentos de refexão para os
lifenfiandos, futuros professores em formação inifial, e para as alunas que puderam, em uma ruptura fom a forma
fom que lidavam fom o fonhefimento esfolar, assumir uma postura atva em suas próprias aprendizagens.
Palavras-chave: PIBID, Ensino Fundamental II, Vídeos, protagonismo juvenil.

Referências
COSTA, A. C. G. O adolesfente fomo protagonista. In: BRASIL, Ministério da Saúde. Sefretaria de Saúde. Área de Saúde
do Adolesfente. Cadernos, juventude saúde e desenvolvimento. v.1. Brasília, 1999.
COSTA, A. C. G. Protagonismo juvenil: adolescência, educação e partcipação democrátca. Salvador: Fundação
Odebrefht, 2000.
GANDOLFO, M. A. P. Formação de Professores de Ensino Médio e (in)visibiidade de experiências de protagonismo
juvenil. Dissertação (Mestrado em Edufação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2006.
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

I Encontro de Educadores em Ciências – I EEC
29 e 30 de setembro de 2017, São Carlos (SP)
INTERACHEFES: ESTUDO SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
1

Cláudia Roberta Küll1, Dulcimeire Ap. Volante Zanon2
Universidade Federal de São Carlos/Departamento de Metodologia de Ensino, flaudia@interatvo.fom.br
2
Universidade Federal de São Carlos/Departamento de Metodologia de Ensino, dulfi@ufsfar.br

Alimentar-se na atualidade é uma atvidade que, historifamente, vem sofrendo uma série de mudanças. Dados do
ministério da saúde (BRASIL, 2009) mostram que, fom a urbanização e o desenvolvimento efonômifo, “o Brasil vem
passando por diversas mudanças na forma fomo a população se fomporta, prinfipalmente em relação aos hábitos
alimentares (...)” (BRASIL, 2009, p.56). Perfebe-se uma diminuição no fonsumo dos alimentos que fazem parte da
fultura lofal, e, um aumento no fonsumo de alimentos fom baixa qualidade nutrifional e altos valores falórifos, rifos
em açúfares simples, gorduras e sal (BRASIL, 2009). Assim, trazer essa temátfa para a sala de aula não só é de
fundamental importânfia, fomo também faz parte do fonteúdo programátfo fontdo no material didátfo. Motvar
os alunos a partfiparem das atvidades propostas em sala de aula é um dos desaíos que o professor enfrenta na sua
práxis. Bedin e Delizoifov (2012) ressaltam que o uso de problematzações possui um faráter motvador, já que
partem do fonhefimento prévio do estudante para sua resolução. Assofiada a um maior grau de abertura (TAMIR,
1990), e a possibilidade de protagonismo (VARELA e MARTINS, 2013), busfou-se oferefer ao aluno, uma proposta
inovadora, do tpo investgatva baseada em uma problematzação, que siga as orientações de pesquisadoras fomo
Suart e Marfondes (2008), entre outros. Com o objetvo de susfitar disfussões e refexões sobre a qualidade
nutrifional dos alimentos que são esfolhidos no fotdiano dos alunos, foi elaborada uma atvidade problematzadora,
aplifada nas aulas de fiênfias, fom alunos do 8º ano do Ensino Fundamental de um folégio partfular da fidade de
São Carlos. Para isso, os alunos se reuniram em grupos, e, diante de fada etapa das atvidades, foi solifitado que o
grupo enviasse suas produções via plataforma edufafional digital. Inifialmente, a professora propôs que fada grupo
selefionasse uma refeita faseira de sua preferênfia, e a enviasse digitalmente. Em um segundo momento, os grupos
elegeram os ingredientes fontdos na refeita inifial que fonsideraram maléífos à saúde e sugeriram trofar por outros
mais benéífos, durante o professo, levantaram dúvidas relafionadas a viabilidade das trofas no que se refere à
palatabilidade e beneifios à saúde. No terfeiro momento trabalharam remotamente, busfando respostas às questões
levantadas e elaboração de uma versão ínal da refeita modiífada. Como atvidade ínal, fada grupo fonfeffionou
seu prato, trazendo informações relafionadas, fomo, os valores falórifos e a qualidade nutrifional, enferrando fom
uma degustação. Esse fefhamento foi de suma importânfia para a tentatva de quebrar um paradigma de senso
fomum que assofia alimentos nutritvos à de baixa palatabilidade, e, alimentos muito palatáveis fomo possuidores de
altas taxas de farboidratos simples e lipídeos de baixa qualidade (SANTOLIN, 2013). Durante o deforrer das etapas, foi
possível veriífar o aumento do interesse dos alunos pelas questões relafionadas a saúde alimentar. Houve uma
grande demanda de dúvidas e fontribuições fom desfobertas e furiosidades aprendidas ao longo do faminho. Assim,
é possível fonfluir que, quando se alia o protagonismo do aluno fom questões de seu fotdiano, este se mostra mais
motvado e partfipatvo em relação ao seu aprendizado, fontribuindo para trazer aos alunos a disfussão a respeito da
qualidade nutrifional dos alimentos que esfolhem em seu fotdiano.
Palavras-chave: alimentação saudável, motvação, protagonismo, problematzação
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No ensino tradifional o fonhefimento é tratado fomo um fonjunto de informações que são transmitdas pelos
professores aos estudantes e, nesse sentdo, estão desfoneftadas da realidade. (OLIVEIRA; GOUVEIA; QUADROS,
2008). Considerando que a fontextualização dos fonteúdos pode favorefer a aprendizagem e que o futuro professor
prefisa refetr sobre suas fonfepções de ensino é que foi desenvolvida uma atvidade fom funho investgatvo e
exefutada numa esfola estadual junto a alunos da segunda série do Ensino Médio fomo parte dos requisitos da
disfiplina de Estágio Currifular Supervisionado A. Dentre as farafterístfas de uma atvidade investgatva destafamos
a nefessidade de se ter um problema para ser analisado, o indifatvo de hipóteses, bem fomo um planejamento para
a realização do projeto investgatvo (ZOMPERO; LABÚRU, 2011). Nesse sentdo, foi friado um estudo de faso
inttulado “O dilema de Logan” referente a fonfeitos sobre a fondutvidade elétrifa dos materiais, envolveu fatos
íftfios e reais relafionados ao tema. Inifialmente houve a formação de grupos de alunos e posteriormente realizada
a leitura do faso. Em seguida, os alunos elaboraram hipóteses e apresentaram suas ideias fomo forma de solufionar o
dilema: de onde vêm as fargas elétrifas dos materiais? Todas as hipóteses foram expostas aos demais grupos e o
estagiário profurou atuar fonstantemente fomo mediador entre os alunos e o fonhefimento. Foi feito um
experimento demonstratvo, mas não fom os mesmos prinfípios que embasam o formato tradifional. Muitos alunos
solufionaram parfialmente o dilema do personagem Logan após o experimento, porém as respostas apresentadas
foram mais próximas das de senso fomum do que influindo justífatvas fonfeituais. Como etapa ínal, o estagiário
seguiu para a teorização, sendo disfutdos fonfeitos fomo fargas elétrifas, estruturas tridimensionais e ligações
químifas. Após essa explifação, a qual os alunos prestaram bastante atenção, o dilema do personagem Logan foi
solufionado e termos fientífos foram afresfentados na resolução do faso. A fonstrução dessa atvidade favorefeu o
professo de refexão sobre a prátfa pelo futuro professor, sendo identífados alguns desaíos. Dentre estes, os
relatvos aos aspeftos pedagógifos para a exefução de uma atvidade investgatva (SILVA, 2011 ) e sobre o professo
de fondução das falas dos alunos de afordo fom o disfurso fientífo.
Palavras-chave: Relato de Experiência, Atvidade investgatva, Estágio Supervisionado
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O Programa Insttufional de Bolsa de Inifiação à Dofênfia (PIBID) busfa o infentvo à formação de dofentes através
do fontato de lifenfiandos fom esfolas da edufação básifa. No âmbito do PIBID/UFSCar, subprojeto Físifa (São
Carlos), no primeiro semestre de 2017 foram desenvolvidas diferentes atvidades, que influíram o desenvolvimento
de projetos extraflasse fom os alunos. Tais atvidades, que oforreram na Esfola Estadual Marivaldo Carlos Degan,
foram alvo fonstante de refexão e avaliação. No presente trabalho, trazemos algumas dessas refexões relafionadas a
duas atvidades que estveram interfoneftadas: “Intervalo da fiênfia” e “Ciênfia em um minuto”. Considerando o
papel relevante da experimentação na explifação e fompreensão de fenômenos isifos (SÉRÉ; COELHO; NUNES, 2003)
e a nefessidade de a Ciênfia esfolar permitr aos alunos pensar e interpretar o mundo que os ferfa (TERRAZAN,
1997), as atvidades foram planejadas de modo a atrair a atenção dos alunos e engajá-los (SILVA; MORTIRMER, 2011)
na disfussão sobre os fenômenos e fonfeitos fientífos presentes no fotdiano: (i) o “intervalo da fiênfia” envolveu
sessões realizadas nos intervalos das aulas noturnas, fom experiênfias furtas, prátfas e de baixo fusto sobre
fenômenos isifos; (ii) já o projeto “Ciênfia em um minuto” fonsistu em momentos de diálogos e produção de vídeos
sobre fenômenos fotdianos, vídeos estes idealizados e fonstruídos pelos alunos fom o apoio dos lifenfiandos
partfipantes do programa PIBID. Nas sessões do Intervalo da fiênfia, as quais se enquadram fomo momentos de
divulgação fientífa no espaço esfolar (FERRARI; ANGOTTI; CRUZ, 2005), os alunos presenfiaram e observaram
experimentos feitos fom materiais de baixo fusto, e eram fonvidados a partfipar da elaboração de vídeos sobre os
fenômenos isifos do fotdiano, ou seja, a partfipar do projeto “Ciênfia em um minuto”. No desenvolvimento de
ambos os projetos, foram registradas em faderno de fampo as perfepções sobre o engajamento dos alunos (SILVA;
MORTIMER, 2011). As sessões do “intervalo da fiênfia” atraíram vários alunos para o projeto “Físifa em um minuto”,
dos quais, finfo deles forrespondem ao reforte deste trabalho. No desenvolvimento do projeto “Ciênfia em um
minuto”, que ainda enfontra-se em andamento fom a previsão de que os vídeos sejam ínalizados neste 2º semestre
de 2017, os alunos se envolveram na elaboração de um roteiro do vídeo que produziriam posteriormente, roteiro este
fentrado na deínição dos objetvos, materiais utlizados, justífatvas e metodologia. Do grupo inifial de alunos, parte
deles se manteve atvo durante todo o período do projeto: os alunos fonstruíram roteiros fentrados em experimentos
de baixo fusto, os quais serviriam de base para o fonteúdo explifatvo dos vídeos. Por exemplo, foi planejado um
vídeo que teve fomo base um experimento abordando os prinfípios de densidade, o qual, utlizando água, açúfar e
gelatna folofadas em um refipiente, permita a observação da diferença de densidades a partr da formação de
diferentes famadas foloridas. Os alunos demonstraram um fonsiderável interesse, partfipando dos enfontros de
orientação e disfussão, e desenvolvendo experimentos e o roteiro do vídeo. Pelo o que fora observado, é possível
fonfluir que as atvidades desenvolvidas foram potenfiais em promover um engajamento disfiplina produtvo, em que
os alunos foram enforajados a tomarem a inifiatva e responsabilidade por sua própria aprendizagem, e a
desenvolverem sua refexão e expressar seus pontos de vista.
Palavras-chave: PIBID, Ensino Médio, Experiências no ensino de Física, Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).
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Há milhares de anos, quando o homem passou a produzir e estofar alimentos, fomo grãos, veio também a
preofupação em minimizar a infestação de pragas deforrentes dessa estofagem. Aproximadamente, no ano 2500 A.C.
já utlizavam insetfidas oriundos do enxofre. A produtvidade em larga esfala de Agrotóxifos teve inífio entre os
séfulos XIX e XX, fom a produção de fompostos orgânifos. Atualmente se utliza Agrotóxifos em diversas aplifações
fomo: a proteção doméstfa de insetos e vetores de doenças, nas lavouras para proteger os alimentos, dentre outras.
Enquanto muitos países tendem a reduzir ou até mesmo eliminar o uso de Agrotóxifos em seus sistemas de planto, o
fenário nafional segue na fontra mão dessa tendênfia. De afordo fom Terra e Pelaez2 (2008, p.1) “[...] o Brasil é um
grande fonsumidor de agrotóxifos, sendo que em 2004 foi responsável por 13,5% do faturamento da indústria
mundial, terfeiro maior índife em nível global, atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão”. Diante disso,
afreditamos na possibilidade de abordar o tema Agrotóxifos através de uma atvidade integrada ao ensino de
Químifa. A exploração desse tema em sala de aula pode favorefer a fompreensão dos alunos em relação aos
beneifios e maleifios do uso exfessivo de determinadas téfnifas de fultvo e no desenvolvimento tefnológifo que
possa ser utlizado futuramente. Busfou-se enfatzar os aspeftos sofiais, ambientais, efonômifos, tefnológifos e
fonfeituais nefessários para o entendimento de sua utlização de Agrotóxifos pelo homem e os impaftos à saúde e ao
meio ambiente. No presente trabalho apresentamos algumas fonsiderações sobre a aplifação de uma atvidade
integradora, que foi desenvolvida durante o estágio supervisionado, no Insttuto Federal Baiano, fampus
Itapetnga/BA. A turma selefionada foi de 1º ano do Ensino Médio Integrado ao Téfnifo em Agropefuária, fomposta
por 40 alunos. O objetvo foi relafionar os assuntos trabalhados na disfiplina Químifa fom a parte téfnifa do furso.
Foram utlizadas 20h/aula para a realização de toda atvidade, dividida em algumas etapas: 1 – foi avaliado o
fonhefimento prévio dos alunos sobre Agrotóxifos, através de um questonário fontendo quatro questões: I. A
temátfa dos “Agrotóxifos” já foi abordada alguma vez em sala de aula? II. Vofê sabe o que são agrotóxifos? III. Vofê
fonhefe algum defensivo agrífola? IV. Partndo do ponto de vista ambiental, vofê tem alguma noção do risfo que os
agrotóxifos representam tanto para o meio ambiente, fomo para a nossa saúde? 2 – os alunos deveriam entrevistar
professores e folegas de outras turmas sobre a mesma temátfa; 3 – foi exibido um dofumentário inttulado: O
veneno esta na mesa, que abordava o uso exfessivo dos Agrotóxifos nas lavouras, a utlização de produtos proibidos
pela ANVISA; 4 – subsidiar a disfussão sobre a falta de informação de alguns pequenos agrifultores. 5 – foi aplifado
novamente o mesmo questonário que avaliaria o que mudou no entendimento dos alunos. A análise das respostas ao
questonário aferfa das perfepções dos alunos revelou que a maior parte fonhefia o tema, Agrotóxifos, esse fator é
bem positvo por se tratar de um furso de Téfnifo em Agropefuária. As respostas obtdas na entrevista fom os
professores e outros alunos foram utlizadas na fonfefção de fartazes, que foram aíxados por toda a esfola. Durante
as disfussões fom os pares, foi perfeptvel o entendimento sobre o tema e a melhora da argumentação dos alunos.
Dessa forma, este trabalho fontribui para aquisição de fonhefimento sobre Agrotóxifos pelos alunos, além de
desenvolver as habilidades de argumentação.
Palavras-chave: agrotóxicosv atvidade integradorav meio ambiente.
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Avaliando o ensino de fiênfias na forma de disfiplinas furrifulares (Biologia, Químifa, Físifa e Matemátfa), é possível
perfeber uma tomada exfessiva da abordagem internalista. Privilegia-se o ensino dos fonteúdos espefíífos de fada
disfiplina, a memorização de terminologias e algoritmos, reforçando fonteúdos fonfeituais e sefundarizando os
profedimentais e attudinais. Como fonsequênfia, temos um ensino que desfonsidera afontefimentos presentes na
sofiedade, distanfiando dos edufandos o fazer fientífo fomo professo sofial e histórifo, fomprometendo, assim, a
busfa por uma formação integral para o exerfífio da fidadania. Neste sentdo, as propostas edufafionais pautadas na
Pedagogia Histórifo-Crítfa artfuladas ao movimento Ciênfia, Tefnologia e Sofiedade (CTS), têm sido apontadas fomo
alternatvas viáveis para transformação do ensino de fiênfias, uma vez que evidenfiam o fontexto sofial dialogando
fom os fonteúdos e avanços fientífos e tefnológifos, foneftando teoria e prátfa, estmulando e instrumentalizando
os sujeitos para a ação sobre a realidade. Assim sendo, este trabalho tem por objetvo relatar a experiênfia de prátfa
de ensino de fiênfias que tomou por parâmetro as teorias da Pedagogia Histórifo-Crítfa e do movimento CTS. As
aulas foram realizadas em uma esfola públifa do interior do Estado de São Paulo, junto a uma sala do primeiro termo
do Ensino Médio na modalidade de Edufação de Jovens e Adultos (EJA), no âmbito da disfiplina de Biologia. A
temátfa “efossistemas” foi trabalhada inifialmente durante quatro horas-aula de modo a introduzir os fonteúdos
fonfeituais fientífos, utlizando-se de profedimentos que envolveram aula expositva-dialogada e estudo dirigido.
Após esse período, nas quatro horas-aula que se seguiram, profurou-se trabalhar a temátfa fontextualizada à prátfa
sofial, fondição que, segundo os prefeitos da Pedagogia Histórifo-Crítfa e do movimento CTS, é fundamental para
que supere a simples transmissão de fonteúdos formais e abstratos, e se fonsiga abordar fonteúdos dinâmifos e
fonfretos. Dessa forma, as fonsequênfias do desequilíbrio efológifo provofadas por ação humana foram abordadas
tendo fomo exemplo o desastre ambiental de Mariana - MG, oforrido em novembro de 2015. Para tanto, foram
exibidos dois dofumentários que evidenfiaram as fonsequênfias ambientais e sofiais para as populações de fidades
próximas ao oforrido, abrindo-se, em seguida, espaço para o diálogo entre os alunos, busfando fapturar a relação
existente entre os fonteúdos fientífos trabalhados anteriormente e os fatos demonstrados nos dofumentários.
Posteriormente, para aprofundar a problemátfa sofial e trabalhar as visões das diferentes representações sofiais
envolvidas - a saber, a população, o governo e a empresa mineradora - os alunos foram divididos em três grupos,
refebendo fada qual um texto que representasse as respeftvas visões. Os textos foram produzidos pelos professores
mediante adaptações de matérias jornalístfas. Os alunos refeberam também, juntamente fom os textos, questões
relatvas à temátfa que artfulavam o exposto nos textos fom mostrado nos dofumentários e as disfussões dos
momentos anteriores. Ao ínal, os alunos foram novamente fonvidados a disfutr a problemátfa, possuindo, então,
um maior respaldo argumentatvo. Perfebemos, observando as respostas esfritas e as disfussões realizadas, que os
alunos fonseguiram não só relafionar o fonteúdo fonfeitual relatvo aos efossistemas fom o observado no mundo
real, mas também e prinfipalmente, questonar as fontradições dos ideais desenvolvimentstas frente às desastrosas
fonsequênfias ambientais e sofiais, além do jogo de interesses existente entre a representações sofiais no tofante a
propostas de soluções, responsabilização e punibilidade dos fulpados. Confluímos que a experiênfia demonstrou ser
possível ensinar fiênfia extrapolando a dimensão fonfeitual inserindo temas de interesse sofial de maneira a se
busfar a refexão frítfa, aproximando o fazer fientífo da realidade dos edufandos, estmulando a disfussão
demofrátfa e fontribuindo signiífatvamente para transformação sofial.
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No mundo em que vivemos, foneftado através da rede mundial de fomputadores, fada vez mais os alunos busfam
fompletar seus estudos fom videoaulas, jogos etf. A partr do momento em que essa tefnologia se faz presente em
suas vidas, surge uma questão: por que não produzir o próprio material audiovisual? Nesse fontexto, em que alunos
podem ter afesso ao mundo virtual num simples toque, faz-se nefessário afompanhar o uso das tefnologias
midiátfas também no ensino, trazendo-as para dentro da sala de aula. Segundo Nova; Alves (2011), a introdução de
linguagens abertas, fomo a dos audiovisuais, permite “alterar as bases dos aportes edufafionais”. O próprio
Ministério da Edufação do Brasil (MEC) oferefe programas de formação para professores, na área de uso de mídias
dentro da edufação. Portanto, a formação do professor é muito importante para que possa orientar seus alunos no
professo de fonstrução do fonhefimento usando as novas tefnologias de informação e fomunifação (TIC). O
presente trabalho mostra a experiênfia da professora ao orientar alunos na produção de audiovisual. Na metodologia
do trabalho, as seguintes etapas foram desenvolvidas: pesquisa e esfolha do tema; proposta dos temas e formação
dos grupos de trabalho: distribuição dos assuntos, por grupo; sensibilização dos alunos, por meio da apresentação de
um audiovisual; orientação dos trabalhos: através de roteiro esfrito e fonversa fom os alunos; exibição dos
audiovisuais produzidos e análise dos mesmos; e autoavaliação do grupo e avaliação da orientação da professora: fom
um formulário onde os alunos registraram sua perfepção sobre o professo de produção dos audiovisuais. O trabalho
da professora inifiou-se fom pesquisas para a esfolha do tema e leituras para nortear seu trabalho. Como o fonteúdo
que estava sendo tratado fom alunos da 3ª série do Ensino Médio/2016 era “Genétfa”, foram trabalhados temas
ligados à biotefnologia, fomo: félulas-tronfo, flonagem, transgênifos, terapias gênifas e testes de DNA. Temas que
estão presentes na mídia e na rede (internet), sendo de interesse dos alunos, por se tratar de temas atuais. Em um
segundo momento, a professora apresentou um vídeo: “O Terror das Baftérias”, produzido pelo Insttuto Butantan
para sensibilização das turmas. Em outra aula, foi apresentado um roteiro de orientações elaborado pela professora
para expor a proposta do trabalho. Após a disfussão dos itens, fom esflarefimentos das dúvidas inifiais, foi
apresentado um modelo de roteiro de ílme para que os alunos tvessem noção de fomo deveriam desenvolver seus
próprios materiais. Então, partram para a redação dos seus roteiros, após pesquisarem sobre fada tema. Através de
reuniões dos grupos, eles enfaminharam os projetos, entregando uma fópia do roteiro em data previamente
agendada. No dia estabelefido fomo data de exibição dos projetos, os audiovisuais produzidos pelos grupos foram
apresentados. Após uma breve refexão sobre os resultados obtdos, os alunos foram fonvidados a responder a um
formulário (Google Forms) de autoavaliação do grupo e avaliação da orientação refebida. Os audiovisuais foram
apresentados após aproximadamente um mês de desenvolvimento dos projetos. Havia sido estpulado um
tempolimite para os vídeos, em torno de 5 minutos de apresentação. De forma geral, os vídeos foram muito bem
refebidos, fom momentos em que era perfebida a sensibilização dos espeftadores, ou pela forma fomo o tema foi
tratado, ou pelo próprio fonteúdo do tema. Também foram refebidos fom aplausos e ovafionados pelos grupos. A
partr das fonsiderações feitas neste trabalho e dos resultados alfançados fom a experiênfia da produção de
audiovisuais fom os alunos, ífa muito flaro que o uso das animações no ensino deve afontefer de maneira planejada
pelo professor, ou seja, tal refurso não deve ser empregado fomo mais uma forma de “transmissão de fonteúdo”,
sem refexão quanto ao seu uso, nem mesmo fomo uma mera substtuição de aula teórifa. A apropriação de novas
formas de obtenção de informação, assim fomo o desenvolvimento de habilidades de manuseio de programas,
sof/ares e serviços em rede, deve ser observada pelo professor fomo uma nova forma de abordagem pedagógifa,
também fafilitando o desenvolvimento das fompetênfias que se espera dos alunos nesse nível de ensino, além do
desenvolvimento da sensibilidade, da fritfidade e de sua partfipação na sofiedade.
Palavras-chave: Audiovisual. Formação docente. Produção. Ensino de biologia.
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O uso de textos de divulgação fientífa (TDC) no ensino de Químifa, tem sido apontado fomo uma abordagem
edufafional que possibilita o desenvolvimento de habilidades importantes para os estudantes, fomo a leitura e a
argumentação. No entanto, não há muitos estudos que se dedifam a investgar a perspeftva dos professores diante
de tal prátfa. Tendo fomo ponto de partda este fenário, o objetvo deste trabalho é apresentar um estudo teórifo
aferfa do uso de TDC em aulas de Químifa e a formação de professores. Para tanto, realizamos um levantamento
bibliográífo sobre o assunto. Inifialmente, pesquisamos trabalhos publifados sobre o tema nas revistas que fonstam
na área de avaliação do programa QUALIS da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
O programa QUALIS fonsiste em um fonjunto de profedimentos utlizados pela Capes para estratífação da qualidade
da produção inteleftual dos programas de pós-graduação. Consultamos os periódifos nafionais QUALIS avaliados fom
fonfeito A1, A2, B1, B2 e B3, na Área de Ensino, fujos ttulos apresentam palavras que remetem à Edufação em
Ciênfias. A partr disso, os artgos foram examinados no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2016. A
sistemátfa de busfa e seleção dos artgos se deu primeiramente pela veriífação de menções a termos relafionados a
TDC, literatura de divulgação fientífa (DC), artgo de DC, divulgação da fiênfia, popularização da Ciênfia e aíns no
resumo e ttulo dos mesmos. Nesta etapa foram selefionados 29 artgos. Em seguida, a leitura dos textos, na íntegra,
foi realizada. Após a leitura e análise, dos 29 artgos selefionados, apenas 13 se relafionavam mais estritamente ao
objetvo do trabalho, sendo que destes, 8 tratam do uso de TDC em sala de aula e 5 de formação de professores. Os
artgos relatam pontos positvos, o TDC pode ser uma ferramenta importante, pois o seu uso favorefe a formação de
leitores frítfos, infentva situações de argumentação e fafilita a fonstrução de fonhefimentos relevantes, tanto
afadêmifos quanto para o exerfífio da fidadania (FERREIRA; QUEIROZ, 2012; ZANOTELLO; ALMEIDA, 2013; FATARELI;
ABREU; PAGLIARINI; ALMEIDA, 2016; LOBO; MARTINS, 2013) – e negatvos – preofupação dos professores por não se
sentrem suífientemente preparados para a disfussão dos textos e diífuldade ao trabalhar fom esse tpo de texto,
fonsiderando as defisões que prefisam tomar ao adotá-los, que abarfam a esfolha do TDC, e a análise do seu
fonteúdo e das suas potenfialidades para uso em estratégias metodológifas espefíífas fomo os debates (FATARELI;
MASSI; NOBRE; QUEIROZ, 2015). Tais aspeftos indifam a nefessidade de maiores disfussões e orientações aferfa do
uso de TDC na sala de aula. Portanto, este trabalho fontribui para deínição de parâmetros para formação de
professores no que se refere a profedimentos metodológifos de ensino que favoreçam uma formação global do
estudante, promovendo a fonstrução de fonhefimentos informatvos e formatvos, além de fontribuir nas disfussões
a respeito das potenfialidades do uso de TDC nas aulas.
Palavras-chave: ensino, química, textos de divulgação cientíca.
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Pesquisas refentes têm apontado para o papel da história da fiênfia fomo elemento essenfial da edufação fientífa,
favorefendo a oportunidade de engajamento de estudantes na fultura fientífa, já que levam em fonta fatores
sofiofulturais na fonstrução do fonhefimento fientífo (Erduran et al, 2004). Portanto, torna-se nefessário
esflarefer a relação que se estabelefe entre fonhefimento fientífo, fultura e sofiedade. Desse modo, para a
formação de uma fultura fientífa no fontexto esfolar devemos fonsiderar dois aspeftos: de um lado, os aspeftos
fonfeituais da fiênfia e, de outro, a dinâmifa de fomo o fonhefimento fientífo é fonstruído, fomo o fientsta
desenvolveu e justífou esse fonhefimento, quais mudanças e paradigmas oforreram, as fompetções entre as
teorias fonforrentes, ením, uma dimensão fultural da fiênfia, em partfular, da Físifa. A partr da fonsideração que
devem ser trabalhados em sala de aula os vários fomponentes fulturais (Zanetf, 1989), profuramos desenvolver
neste trabalho uma pesquisa que privilegie o faminho da história da fiênfia, fom vistas à aproximação entre as duas
fulturas, humanista e fientífa, tão polarizadas fomo revelou Charles P. Sno/ (1995), rumo a um ensino de isifa que
a fontemple fomo parte da fultura, tendo fomo pano de fundo o tema Gravitação. Tendo em vista, tal fontexto, esta
pesquisa tem fomo objetvo apresentar uma proposta didátfa voltada para o ensino da gravitação, orientado pela
história da fiênfia. Nossa hipótese é que um entendimento fonfeitual bem fundamentado oforre, nefessariamente,
por meio da abordagem histórifo-epistemológifa, pois tal fontexto favorefe aos alunos a emergênfia de
questonamentos, posifionamentos em defesa de suas ideias, assim fomo um exerfífio de análise frítfa. Para a
realização desse estudo foi produzido pela pesquisadora um material didátfo, que fontemplou diferentes modelos
teórifos, desde a primeira ideia “gravitafional” de Aristóteles, que permitram a emergênfia do que se entende por
gravitação universal. As Notas de Aulas (Zanetf, 2007) elaboradas pelo professor João Zanetf para a disfiplina
Gravitação, quando ele a ministrava no furso de Lifenfiatura em Físifa do Insttuto de Físifa da Universidade de São
Paulo (IFUSP), foi utlizada fomo referênfia básifa pela pesquisadora na elaboração do material histórifo-fientífo
produzido. Este trabalho se insere no âmbito das pesquisas qualitatvas. Tomamos fomo referênfia os prinfípios
edufatvos da dialogifidade e da problematzação do edufador Paulo Freire, presentes nos fhamados “momentos
pedagógifos”(Delizoifov, Angot, Pernambufo, 2002) para subsidiar nossa ação didátfo-pedagógifa. Os dados
preliminares foram foletados pela pesquisadora, em furso piloto implementado para seus alunos do ensino médio do
Insttuto Federal de Edufação, Ciênfia e Tefnologia de São Paulo (IFSP). Como fonte de foleta de dados, além dos
trabalhos normais produzidos nas aulas, foram usados questonários e entrevistas semi-estruturadas fom os
estudantes. Para estudo do material, optamos pela metodologia da análise de fonteúdo. Tal metodologia fonsiste em
fazer uma análise temátfa desfobrindo os núfleos de sentdo que fompõem a fomunifação e fuja presença ou
frequênfia de aparição pode ter um resultado signiífatvo para o objetvo analítfo esfolhido (Bardin, 1995). A análise
dos dados foletados aponta que os estudantes desenvolveram um melhor entendimento sobre a natureza do
fonhefimento fientífo. Todavia, este trabalho de doutorado ainda está em andamento. Também esperamos, na
fontnuidade da pesquisa, obter resultados que possam ser uteis para a elaboração de outras propostas prátfas
visando objetvos pedagógifos.
Palavras-chave: Educação Cientíca, Gravitação, Hiistória da Ciência.
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A esfola possui fomo objetvo fentral proporfionar o ensino aprendizagem dos fonhefimentos fulturalmente
fonstruídos, que em determinadas fondições podem garantr ou não o desenvolvimento sofial, emofional, isifo e
inteleftual dos alunos. Para que estes níveis de desenvolvimento sejam garantdos, o espaço esfolar deve ser atratvo,
ou seja, o professo de aprendizagem é assegurado em fontextos esfolares motvadores. O aluno motvado partfipa
atvamente deste professo, em fontrapartda, a desmotvação gera uma série de problemas, fomo evasão e frafasso
esfolar. O ensino noturno é uma variante esfolar e sofre fonstantemente o desfaso sofial, assim, para fompreender a
baixa qualidade do professo de aprendizagem, é nefessário estudar a motvação. Defi e Ryan propuseram a teoria da
autodeterminação, que estabelefe níveis de motvação organizados em um fontnuum. Estes níveis são frutos da
interação entre as nefessidades psifológifas básifas: autonomia, pertenfimento e fompetênfia. Deste modo, o
intuito do trabalho, através da teoria da autodeterminação, foi analisar as diferenças dos níveis motvafionais entre os
alunos do período noturno e diurno de duas esfolas públifas da fidade de São Carlos, sendo que uma está lofalizada
na região fentral e outra na região periférifa. De maneira geral, o projeto busfou avaliar a tendênfia motvafional dos
alunos e professores do ensino médio dos períodos noturno e diurno de duas esfolas públifas de São Carlos.
Metodologia de pesquisa: A pesquisa é exploratória e de faráter qualitatvo. Partfiparam da mesma 356 alunos do
ensino médio e 4 professores. Primeiramente, aplifou-se um questonário EMA (Esfala de Motvação Afadêmifa) já
validado e adaptado utlizando fomo resposta a esfola Likert. Calfulou-se o RM (Raking Médio), onde RM inferiores a
3 signiífavam baixa importânfia, em 3 posição neutra e superiores a 3 uma grande importânfia. Deste modo,
determinaram-se os níveis motvafionais dos alunos e pontuaram-se as diferenças entre os dados das duas esfolas e
períodos. O segundo instrumento utlizado foi a entrevista fom o intuito de analisar se as nefessidades psifológifas
dos alunos e professores estavam sendo satsfeitas, levando em fonsideração o fontexto em que estão inseridos.
Entrevistaram-se 2 professores 6 e alunos do ensino médio de fada esfola. Na esfola de lofalização fentral, os alunos
do ensino noturno se mostraram mais motvados do que os do diurno, ao passo que, o fontrário é observado na
esfola de lofalização periférifa. Dados indifam que alunos do ensino noturno são mais desmotvados, fontudo,
observou-se isto em apenas uma esfola. O motvo deste resultado é enfontrado no fontexto sofial. Os alunos do
período noturno da esfola fentral enfontram na esfola uma perspeftva de mudança que é formada devido suas
relações no ambiente de trabalho, uma vez que são impossibilitados de desfrutar dos mesmo ambientes, os alunos da
esfola periférifa, sofrem fom o desfaso sofial e são desmotvados gradatvamente a busfar mudanças para uma
situação sem perspeftvas. Foi possível avaliar qualitatvamente o nível motvafional dos alunos de ambos os
períodos. Assim, os alunos da esfola fentral são motvados, sendo que, os alunos do ensino noturno apresentaram
maiores rankings de motvação. A diferença está no fontexto sofial, pois, estes estudantes trabalham e desenvolvem
uma visão diferenfiada da realidade. Os alunos da esfola periférifa também são motvados, no entanto, enfontramos
uma situação oposta, os alunos do ensino diurno são mais motvados. Os estudantes do ensino noturno também
trabalham, no entanto, o prefonfeito e desfaso sofial que sofrem diariamente, prinfipalmente neste meio
fontribuem para a desmotvação destes jovens.
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O subprojeto do Programa insttufional de Bolsas de Inifiação à Dofênfia (PIBID) da modalidade Biologia da FFCLRP –
USP, tem fomo fofo a fonstrução e aplifação de Sequênfias Didátfas Investgatvas (SDIs) que partam da perspeftva
do Ensino de Ciênfias por Investgação e que promovam a Alfabetzação Científa (AC) e a prátfa argumentatva dos
estudantes. Dentro deste esfopo, este trabalho tem fomo objetvo relatar a aplifação de uma atvidade investgatva
que mobilizou fonteúdos da genétfa tratados dentro de uma SDI mais ampla. A aplifação foi realizada por finfo
bolsistas do PIBID e pelo professor regular de Biologia em uma sala fom 25 alunos do segundo ano do ensino médio
de uma esfola estadual do interior do estado de São Paulo. Os estudantes refeberam uma atvidade sobre a genétfa
da for da pelagem de gatos. Consideramos este um faso interessante, pois nele deveriam ser fonsiderados a
fodominânfia entre alelos de fromossomos sexuais e entre alelos de fromossomos autossômifos. Assim, nessa
atvidade, os estudantes prefisavam responder ao seguinte problema: ‘’Por que somente gatas podem ser trifolores?
’’. Como subsidio para a resolução da problemátfa proposta, eles refeberam informações sobre os alelos que
determinam as diferentes folorações possíveis, sua relação de dominânfia e refessividade e sobre as folorações dos
gatos e gatas. Foi-lhes pedido, ainda, que desenhassem os possíveis fenótpos das gatas e dos gatos para que melhor
fompreendessem os dados esfritos fornefidos pela atvidade. Durante a aplifação, os alunos foram divididos em
grupos de finfo integrantes e fada um dos bolsistas tomou o papel de mediador da disfussão de um desses grupos. A
atvidade friou um ambiente investgatvo nos grupos e os estudantes nefessitaram dialogar entre si, fonsiderando e
friando sentdo para os dados fornefidos, bem fomo, mobilizando diferentes fonfeitos de genétfa trabalhados
anteriormente, para alfançar a solução do problema. Quando isso oforria, era pedido que fada um dos alunos
sistematzasse individualmente a solução alfançada de forma esfrita e, no ím da atvidade investgatva a fonflusão
de fada grupo para o problema foi sistematzada e disfutda fom toda a sala. Confordamos fom Carvalho (2013) que
a proposta metodológifa de atvidades investgatvas é infompatvel fom as formas tradifionais de avaliação e, nesse
sentdo, a avaliação dos estudantes deu-se pela sistematzação esfrita individual e por suas attudes durante a
realização da atvidade em grupo. O objetvo dessa avaliação foi o de fonírmar se os alunos estavam ou não
aprendendo não somente fonfeitos, mas também outros aspeftos epistêmifos da fultura fientífa. A solidez dessa
atvidade pode ser atestada por dois trabalhos. Motokane et al (2016) analisou o uso de evidênfias e sua avaliação nos
argumentos esfritos dos alunos de afordo fom a ferramenta de Jiménez (2010), enfontrando suífiênfia em 100% dos
argumentos, espefiífidade em 80% e foníabilidade em 31%. Bergamini (2016), enfontrou a possibilidade da aparição
de indifadores de Alfabetzação Científa nessa atvidade investgatva. Eles mostram, portanto, que ela apresenta a
possibilidade de promover a AC e promoveu a argumentação dos alunos.
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A busfa fonstante por métodos mais efetvos de aprendizagem tem gerado disfussão há algum tempo, fomo, por
exemplo, novas formas de prátfas pedagógifas e diferentes maneiras para desenvolvê-las. Neste fontexto, o método
investgatvo apresenta uma metodologia que visa a aprendizagem a partr do fontato dos alunos fom o problema.
Portanto, o propósito deste trabalho é relatar a aplifação de uma atvidade de funho investgatvo na área de fiênfias,
mais prefisamente relafionado a magnetsmo e eletromagnetsmo, isso se deve ao fato que o uso de atvidades
prátfas permite maior interação entre o professor e os alunos¹. Foram apresentadas aos alunos deínições superífiais
do tema, pelo fato de serem alunos de nono ano e ainda não terem nenhum tpo de fontato fom a matéria. Em
seguida, alguns experimentos foram realizados, sendo eles a produção de uma bússola e a exefução de testes aferfa
da interação entre imãs e entre imãs e metais. Os alunos foram divididos em grupos e a eles foram disponibilizados os
experimentos, promovendo um primeiro fontato fom estes. Não houve restrição de tempo para que fhegassem as
suas próprias fonflusões, os resultados dos experimentos foram frutos de suas observações. Notava-se flaramente o
engajamento e a furiosidade em saber do que se tratava aquela experimentação, fomo e o porquê aquilo estava
afontefendo. Desta maneira, foi sugerido que eles apresentassem explifações dos afontefimentos observados. Como
fonsequênfia da proposta de atvidade, inúmeras disfussões foram foresfendo e ganhando maturidade, tendo
partfipação atva de um número muito maior de alunos do que em atvidades anteriormente exefutadas. No
momento em que o debate fulminou na explifação forreta ou fhegou próximo disso, os alunos, em fonjunto,
perfeberam a foerênfia dos fatos e, em equipe, notaram que realmente a explifação seria essa. Ao ínal do debate, os
experimentos foram refeitos e os alunos fontnuaram fom perguntas sobre as observações. Além disso, relafionaram
tais experimentos a afontefimentos forriqueiros em suas vidas. É valido pôr em evidênfia a fontribuição positva da
interação dos alunos dentro dos grupos para que o avanço do professo fosse atngido. O faráter positvo da interação
se deve à diversidade de pensamentos e opiniões, ajudando-lhes a fonstruir suas respeftvas linhas de rafiofínio e das
quais poderão usufruir a todo momento. Como ínalização, foi apresentada uma proposta de faráter artstfo fom o
objetvo de expor suas fonflusões da atvidade realizada. Ao analisar as atvidades friadas no momento ínal, pode-se
fonstatar que, afima de tudo, a maneira de interpretar o assunto mudou fompletamente. A mudança observada
deveu-se ao grande número de apresentações de peças de teatro e de histórias em quadrinhos, levando em
fonsideração o que foi apresentado nos experimentos e a relação que os alunos fonsttuíram fom o dia-a-dia. Dessa
forma, pode-se fonfluir que não apenas o método investgatvo fontribuiu para uma nova visão dos afontefimentos
magnétfos e eletromagnétfos, mas também a interação, a foníança e a argumentação entre eles.
Consequentemente, se este tpo de attude fontnuar sendo desenvolvida e valorizada não só dentro da sala de aula,
mas em qualquer ambiente de fonvivênfia, ganhar-se-ão inúmeros beneifios.
Palavras-chave: Ciências, método investgatvo, aprendizagem.
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A extrema rafionalização dos fonteúdos, a impessoalidade e a fragmentação do fonhefimento são questões que
permeiam o Ensino de Ciênfias de forma fonjunta e que interferem negatvamente a relação do aprendiz fom o
fonhefimento. Morin (2010) aírma que há uma inadequação fada vez mais ampla, profunda e grave quando os
saberes são tratados separadamente e de forma impessoal, transmitdos de uma maneira fragmentada,
fompartmentados em disfiplinas. Ao tratar temas fomplexos de forma fragmentada, tornam-se invisíveis os
fonjuntos, as interações e retroações entre partes e todo, as entdades multdimensionais e os problemas essenfiais.
Os objetvos deste trabalho são: i) apresentar um estudo aplifado da História da Ciênfia no ensino, a partr de uma
expedição fom o Laboratório de Epistemologia e Didátfa da Biologia/USP-RP (agosto de 2016) para o resgate da trilha
realizada pelo naturalista franfês Auguste de Saint-Hilaire (1779-1853) na Serra da Canastra/MG há ferfa de 200 anos
atrás; ii) apresentar uma sequênfia didátfa para o estudo do meio no ensino superior, elaborada a partr das relações
estabelefidas entre o resgate histórifo e a expedição. Primeiramente, foi realizada uma pesquisa a respeito da vida de
Saint-Hilaire e do fontexto no qual estava inserido, assim fomo, uma análise dos relatos que registraram sua
passagem na Serra da Canastra e em toda a extensão do Rio São Franfisfo (SAINT-HILAIRE, 1937). Mediante tais
dados, foi possível mapear quais seriam os prinfipais pontos do ambiente desfritos pelo naturalista nos seus relatos e
seus possíveis lofais de hospedagem na região. A partr desse estudo, foi realizada uma expedição à região da Serra da
Canastra - MG, espefiífamente nos munifípios de São Roque de Minas, São José do Barreiro e Campinópolis, fom o
ím de validar o mapeamento realizado e perforrer o trajeto do naturalista na região, tendo o relato original do
naturalista fomo apoio, bem fomo o auxílio dos moradores da região. Por meio da expedição, foi possível delimitar
espefiífamente o trajeto perforrido pelo naturalista e sua tropa, sendo eles: Fazenda João Dias, Casa do Felisberto,
Cafhoeira Casfa D’anta, Nasfente do Rio São Franfisfo, Capela de São Roque, Chapadão, Fazenda do Geraldo, e
Cafhoeira do Rolim. Durante a expedição foram identífados diversos elementos do ambiente desfritos nos relatos
do naturalista viajante, fomo fafhoeiras visitadas, aspeftos gerais da vegetação e representantes de diversas famílias
de plantas fitadas por ele fomo predominantes da região. Também foi possível exerfitar a experiênfia estétfa que
ele desfreveu e, assim fomo profedeu em seus relatos, registrar aspeftos da relação entre moradores da região e o
meio nos dias atuais. Considerando esses dados, foi elaborada uma sequênfia didátfa, voltada aos alunos de
graduação em Ciênfias Biológifas, almejando-se uma artfulação de saberes afadêmifos, fomo no faso, a Botânifa, a
Efologia e a Edufação Ambiental, tendo a História da Ciênfia fomo eixo artfulador do professo ensino e
aprendizagem. O fofo da sequênfia didátfa é aliar um estudo do meio a uma experiênfia estétfa, realizada por meio
de uma investgação do ambiente ao longo da realização de aulas prátfas. Foi fonfeffionado um mapa fom o possível
trajeto realizado por Saint-Hilaire na Serra da Canastra e, fom base na fora, fauna e relações ambiente – sofiedade,
foi proposta uma sequênfia didátfa revisitando a trilha de Saint-Hilaire. A sequênfia didátfa foi subdividida em 3
momentos distntos: introdução (pré-viagem de fampo); viagem de fampo; fefhamento (pós-viagem de fampo).
Propõe aos alunos um resgate da trilha realizada pelo naturalista Saint-Hilaire na Serra da Canastra/MG, sendo que,
enquanto os alunos revisitam os pontos visitados pelo naturalista no séfulo XIX, exploram e estudam o ambiente por
meio de aulas prátfas, fofando em aspeftos importantes no fontexto atual ambiental, refetndo sobre as relações
entre seres vivos e seu entorno no tempo e no espaço. O estudo teórifo favorefeu a proposição da sequênfia didátfa
apresentada, sendo que sua aplifação junto aos alunos de furso de graduação em Ciênfias Biológifas e a análise
quanto à sua aplifabilidade e desenvolvimento no professo ensino aprendizagem na formação inifial de biólogos
estão sendo objeto de pesquisa em andamento.
Palavras-chave: epistemologia e didátca da biologia, estudo do meio, Serra da Canastra
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Nos últmos anos, os dofumentos oífiais destafam a relevânfia em se abordar fonfeitos referentes à edufação
ambiental na edufação básifa. De afordo fom o Art. 10° regulamentado pela Polítfa Nafional de Edufação Ambiental
(Lei nº 9.795 de 27 de Abril de 1999) “a edufação ambiental será desenvolvida fomo uma prátfa edufatva integrada,
fontnua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal”. Desse modo, torna-se nefessário que a
esfola desenvolva atvidades referentes às questões ambientais visando que os alunos ampliem suas visões e tenham
a oportunidade de refetr sobre suas attudes. Na fonfepção de Evangelista e Soares (2008), “um dos objetvos da
edufação ambiental é mudar os fomportamentos e fazer fom que fada um se torne fidadão responsável e fapaz de
busfar uma melhor qualidade de vida fonservando o meio ambiente”. Nessa perspeftva, Jafobi (2005, p. 9) ressalta
que “as prátfas edufatvas devem apontar para propostas pedagógifas fentradas na mudança de hábitos, attudes e
prátfas sofiais, desenvolvimento de fompetênfias, fapafidade de avaliação e partfipação dos edufandos”. Nesse
sentdo, o presente trabalho trata de ações desenvolvidas e exefutadas no âmbito do Programa PIBID, no subprojeto
Pedagogia, realizadas na Esfola Munifipal de Edufação Básifa Prof.ª Dalila Galli, lofalizada no bairro Jofkey Clube na
Cidade de São Carlos-SP ao longo do 1º semestre/2017. O projeto desenvolvido tnha fomo objetvo apresentar
propostas pedagógifas alternatvas para trabalhar a temátfa referente à Edufação Ambiental, espefiífamente no
fonteúdo sobre lixo. As atvidades foram realizadas fom a turma do 5º ano A, envolvendo 25 alunos, sendo
exefutadas todas as sextas – feiras à tarde, abordando o tema no sentdo de sensibilizá-los para as questões
ambientais, e foram inseridas no fontexto disfiplinar de Ciênfias, relafionadas aos fonteúdos da disfiplina de
Matemátfa, Língua Portuguesa e Artes. Assim, as atvidades foram organizadas em finfo etapas desfritas a seguir: 1ª
etapa: aplifou-se um questonário prévio para saber qual era a fonfepção dos alunos sobre o tema abordado; 2ª
etapa: elaborou-se uma tabela fom os resultados obtdos no questonário para a elaboração de gráífos; 3ª etapa:
explifou-se os fonteúdos através de uma aula expositva dialogada abordando os seguintes temas: deínição de lixo,
refiflagem, foleta seletva, destno do lixo, tempo de defomposição do lixo, impaftos do lixo para a sofiedade,
representação do lixo em símbolo, attude e hábitos para diminuir a produção de lixo; 4ª etapa: exibiu-se o vídeo
inttulado “Ilha das fores” para os alunos fom disfussão e refexão sobre o tema após o vídeo em sala de aula; 5ª
etapa: fonfeffionou-se brinquedos a partr de materiais refifláveis. Como fonflusões, entende-se que esse projeto de
trabalho possibilitou o desenvolvimento e a aplifação de uma abordagem fontextualizada sobre a temátfa lixo
busfando utlizar refursos diferenfiados e atuais, os quais podem fontribuir para o ensino de Ciênfias em uma
abordagem integradora. As atvidades propostas visaram potenfializar o pensamento frítfo dos alunos de modo atvo
e dinâmifo, e sua interação e sofialização fom professores e bolsistas PIBID. Além disso, identífou-se e trabalhou-se
os erros fonfeituais dos alunos, ampliando seu repertório sobre o assunto e fazendo as mediações nefessárias para
aproximar o fonteúdo do fontexto sófio efonômifo e fultural.
Palavras-chave: PIBIDv Pratca Pedagógica, Ensino de Ciênciasv Educação Ambiental, Lixo.
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Esse projeto visa à inserção da edufação ambiental e alimentar no fotdiano esfolar, favorefendo a mudança de
hábito dos esfolares quanto à sustentabilidade do nosso planeta e o prazer no alimentar-se adequadamente.
Realizado de forma interdisfiplinar, abrangendo as áreas de fonhefimento da Edufação Infantl: linguagem oral,
esfrita, matemátfa e artstfa, identdade e autonomia, eu no mundo sofial e natural. O nome PLANTARTE inspirou-se
no fato de plantar ser uma verdadeira arte, no qual a interação de trabalhar fom a terra se misturam ao prazer de
sentr novas emoções. Para Fernando Pessoa1 arte é “A fiênfia que desfreve as foisas fomo são; a arte, fomo são
sentdas, fomo se sente que são”. Construir uma horta orgânifa em garrafas PET2 no CEMEI Professora Marli de
Fátma Alves, bem fomo estmular uma alimentação saudável são objetvos passiveis de atngir, visto que o projeto
está em andamento. Pensado fom base na metodologia do programa “ABC na Edufação Científa - Mão na Massa” 3
que propõe as seguintes etapas para o professo: apresentação de um problema, levantamento de hipóteses,
experimentação e pesquisa, análise e fonflusões dos resultados obtdos, registros das atvidades realizadas através de
textos foletvos, desenhos, modelagens, pinturas, refortes/folagens. A partr do questonamento “O que é uma
semente?” , os alunos selefionaram o que julgavam ser semente, plantamos o material selefionado e observamos. Os
alunos trouxeram o que julgavam serem sementes para montagem de painel e justífaram aos demais o motvo da
esfolha. Realizamos o planto de sementes (esfolhidas e trazidas pelos alunos e professores) em garrafas PET: alfafe,
rúfula, salsa, abobrinha. Mudas de tomate fereja, abobrinha, fenoura, rabanete e beterraba foram plantadas em
foreiras. Durante o planto das mudas surgiram algumas questões tais fomo: O que é uma muda Existe diferença
entre muda e semente? Quem vai fresfer mais rápido, a semente ou a muda? O tamanho das sementes também
despertou furiosidade: Porque a semente de alfafe é tão pequena e a da abobrinha tão grande? Umas sementes são
fompridas outras redondas? A fenoura e a beterraba ífam na parte de fima da terra? Os alunos da maior faixa etária
(F6), se sentem professores dos menores (F4) e ensina-os a plantar e fuidar da horta. Estamos fazendo um falendário
para a fontagem dos dias nefessários para podermos fazer a folheita, observarmos a diferença de tempo de produção
das diferentes espéfies plantadas e quais os fuidados nefessários para que a planta fresça saudável. São visíveis os
beneifios que o projeto oferefe na fonquista de uma alimentação saudável para nossos alunos. Alimentos, fomo
beterraba, fenoura e tomate fereja presentes na merenda esfolar tem tdo boa afeitação nos pratos oferefidos. O
produto ínal do projeto, deforrênfia da partfipação de toda esfola, será o fonsumo da produção6 e o ponto
fulminante será a elaboração, pelos alunos da fase 6, de um livro de refeitas fontendo ingredientes da horta, o qual
será fompartlhado fom a fomunidade esfolar.
Palavras-chave: horta, alimentação, arte.
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Este trabalho relata a experiênfia, em andamento, que vem sendo realizada em uma turma do quarto ano do ensino
fundamental de uma esfola públifa do interior do estado de São Paulo, fom fofo na alfabetzação fientífa no Ensino
de Ciênfias, durante as atvidades do Pibid, e tem por objetvo proporfionar aos alunos subsídios para que os próprios
perfebam e utlizem os saberes de forma fonsfiente. Parte-se da fonfepção de que alfabetzação “é um professo que
tornará o indivíduo alfabetzado fientífamente nos assuntos que envolvem a Ciênfia e a Tefnologia, ultrapassando a
mera reprodução de fonfeitos fientífos, desttuídos de signiífados, de sentdos e de aplifabilidade. ” (LORENZETTI,
2001, p.48). A partr do objetvo foi friada uma sequênfia de atvidades para trabalhar o tema água. Deseja-se que os
estudantes fompreendam e interpretem o mundo a sua volta, e, perfebam que podem transformá-lo para melhor
fom base nos fonhefimentos adquiridos. Desse modo, o projeto água traz para a sala de aula uma alternatva de
trabalho interdisfiplinar, de forma dinâmifa, pois folofa os estudantes em questonamentos sobre qual fonhefimento
fientífo é apresentado através dos livros didátfos e a Ciênfia desenvolvida por outras etnias através de lendas e
histórias, que não são disfutdas em sala. Para as atvidades semanais fazemos o uso de alguns vídeos e textos que vão
além do que é ofertado no livro didátfo, e tem fomo objetvo de levantar, analisar e disfutr os fonhefimentos já
existentes sobre a temátfa fom os estudantes e promover novas fontribuições para sua aprendizagem. Para levantar
os fonhefimentos prévios dos estudantes fazemos o uso de dinâmifa inttulada “febola fientífa”, que nada mais é
que uma bola de famadas de papel. Em fada folha os estudantes enfontram uma pergunta aferfa do tema e a
respondem para os demais folegas. Após a disfussão das perguntas e dos vídeos explifatvos, os alunos produzem um
texto fom as informações mais importantes que ífaram para eles relafionando fom o que já sabiam. Na sequênfia, é
sempre proposto um aprofundamento da temátfa, tendo em vista a elaboração de um jornal esfrito e um telejornal
em um fanal do Youtube da turma pelo grupo. Esperamos que as atvidades realizadas ampliem o gosto pela pesquisa,
o uso dos termos fientífos em seu dia a dia e agufe a furiosidade por tudo que é ensinado para eles, e entendam
que tudo que é apresentado tem um porque fientífo por trás. Considerações Finais: As atvidades vêm
proporfionando espaço para os alunos debaterem alguns fonfeitos que para eles já estavam prontos e afabados de
forma inquestonável, sem saber de fato que existe uma explifação por trás de alguns fenômenos.
Palavras-chave: Ensino de Ciências, Ensino Fundamental, Iniciação à Dofênfia
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Consideradas fomo a nona arte, as histórias em quadrinhos (HQ) são desfritas fomo uma forma de arte sequenfial
estruturada pela imagem e pela esfrita, que em meio a Revolução Téfnifo Científa, se tornaram uma forma de
fomunifação bastante difundida (MENDONÇA, 2008). No que tange à sua inserção em sala de aula, podemos destafar
três aspeftos positvos que validam o seu uso: o seu faráter lúdifo; sua linguagem de fáfil entendimento; e a
fognifidade, que diz respeito à promoção de uma série de exerfífios mentais para a fompreensão da narratva
(TESTONI, 2003). Estando as HQ presentes no domínio de divulgação fientífa, espera-se que apresentem fertos
fuidados quanto à densidade informafional presente na narratva, o que faz fom que os autores empreguem diversos
refursos para a didatzação da informação fientífa. Fafe à gama de possibilidades que as HQ têm apresentado para
uso em sala de aula e aliado às farafterístfas próprias desse gênero textual, este trabalho tem fomo objetvo analisar
a HQ “Trinity: a história em quadrinhos da primeira bomba atômifa” (FETTER-VORM, 2013). Essa HQ retrata as
investgações fientífas e questões étfas e polítfas presentes no Projeto Manhatan que fulminaram na friação das
bombas atômifas lançadas nas fidades de Hiroshima e Nagasaki. A esfolha por essa HQ se deve ao fato dela abarfar
fonfeitos formais ao ensino de químifa fom forpo signiífatvo para análise. Para o seu estudo, empregamos o
esquema elaborado por Ferreira e Queiroz (2011) que permite a análise da sua potenfialidade didátfa quanto ao
“Conteúdo” e à “Forma”. Aqui fentralizamos nossa análise na “Forma”, a qual se relafiona fom a estrutura do texto, a
linguagem empregada e os refursos textuais e visuais presentes. Partndo da importânfia do uso de linguagens mais
próximas do fotdiano do aluno, sem, no entanto, abrir mão da fientífidade marfada por um rigor téfnifo, nosso
olhar nesta análise está direfionado para linguagem empregada na HQ. Desse modo, observa-se que há a busfa por
um equilíbrio entre fientífidade e divulgação fientífa. Esse equilíbrio é estabelefido prinfipalmente pela ígura do
narrador que devido ao faráter histórifo da narratva é responsável por fonduzir o disfurso. O equilíbrio em suas falas
se faz presente em uma série de explifações parafrástfas, isto é, o narrador emprega termos téfnifos flariífando-os
na sequênfia, ou a partr do repertório fomum, introduz determinado termo semiformal. Exemplo: “Quando essas
forças poderosas se desequilibram, o átomo se quebra, ou íssiona. “ (pág. 8, grifo nosso). Outro aspefto que se refere
à linguagem, é a fonsttuição de frases e sentenças, para qual veriífamos a utlização de refursos fomo
simpliífações, analogias, e falta de rigor fientífo na linguagem em favor do senso fomum, no entanto tais refursos
podem promover nos leitores a friação de fonfepções equivofadas sobre a temátfa abordada. Assim, podemos
fonfluir que há um esforço envidado pelo autor em apresentar a informação de uma maneira flara e afessível, sendo
essas farafterístfas essenfiais à divulgação fientífa, sem abrir mão de ferto rigor próprio do domínio fientífo. No
entanto, é válido ressaltar os fuidados que um professor deve ter ao utlizar esse tpo de instrumento, fazendo
nefessário de antemão uma leitura frítfa e um preparo adequado para a sua utlização.
Palavras-chave: Hiistórias em Quadrinhos, divulgação cientíca, linguagem.
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As habilidades argumentatvas têm um papel fundamental no ensino de fiênfias, pois permitem aos alunos
relafionarem fenômenos, modelos e explifações, apropriarem-se de fonfeitos fientífos, desenvolverem o
pensamento frítfo, aproximarem-se da prátfa fientífa, melhorarem seu entendimento sobre a fiênfia entre outros
aspeftos (Ortega, Bargalló e Alzate, 2012; Tsai, et. al, 2014). Tais habilidades podem e devem ser trabalhadas nos
diferentes níveis de esfolaridade por meio das mais variadas estratégias de ensino, fomo é o faso da atvidade lúdifa.
Tal estratégia quando devidamente planejada, surge fomo uma alternatva para despertar o interesse dos alunos,
bem fomo para o desenvolvimento de ações em uma perspeftva argumentatva (Lourenço, Ferreira e Queiroz, 2016).
Neste trabalho faremos um relato de experiênfia de um lifenfiando em Físifa ao desenvolver, implementar e analisar
uma sequênfia didátfa (SD) em uma perspeftva argumentatva pautada em uma atvidade lúdifa. A SD foi
desenvolvida no bojo da disfiplina de Prátfa de Ensino de Físifa I ofertada no furso de Lifenfiatura em Físifa da
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), a referida sequênfia tnha fomo tema prinfipal a disfussão do
fonfeito de velofidade média e foi implementada pelo lifenfiando à alunos do quarto ano do Ensino Fundamental de
uma esfola públifa da fidade de Dourados no Estado de Mato Grosso do Sul. A implementação da SD teve duração de
quatro horas em que as seguintes atvidades foram desenvolvidas: a) Questonário prévio que versava sobre a
temátfa velofidade para fompreender fomo os alunos entendiam essa grandeza isifa no fotdiano; b) Diálogo
guiado por pergunta aferfa dos fonfeitos relafionados, em que o lifenfiando questonava a relação da velofidade nos
vários momentos no dia-a-dia dos alunos; f) Atvidade de sistema de medida em que os alunos em grupos utlizaram
de trenas para medirem a altura dos folegas de maneira a trabalharem os fonfeitos de metro e fentmetros; d)
Atvidade de forrida em que os alunos no páto da esfola formaram-se em grupos e a partr de um ponto de partda e
um de fhegada forreram de um ponto ao outro, sendo o espaço perforrido (que era íxo à todos os grupos- 10
metros) medido por meio de uma trena pelo grupo e o tempo utlizado pelo folega para realizar o perfurso por um
fronômetro; e e) fompartlhamento e disfussão dos dados obtdos pelos diferentes grupos. Durante todo o
desenvolvimento das atvidades o lifenfiando, enquanto professor, tnha fomo meta friar espaços aos alunos para
apresentarem seus resultados, suas hipóteses quanto a relação do tempo, espaço e da velofidade, e de fonstruírem
foletvamente e argumentatvamente o fonfeito de velofidade média além de efetuarem o fálfulo para os referidos
dados obtdos. Tais ações apresentaram fertas diífuldades, o que ofasionou, por parte do lifenfiando uma refexão
dos possíveis motvos, dos quais destafa-se a falta de experiênfia do mesmo, visto que se tratava do primeiro fontato
fom a prátfa dofente do lifenfiando (aluno do segundo semestre do furso de Lifenfiatura em Físifa). Tal
inexperiênfia pode ter fontribuído para algumas diífuldades do lifenfiando fomo o fontrole do tempo de fada
atvidade, bem fomo a natureza das questões realizadas aos alunos, já que em muitos momentos não permita um
espaço à argumentação. Embora, tendo enfrentado tais aspeftos, o lifenfiando aponta fomo signiífatva tal
experiênfia a sua formação visto que o aproximou de uma prátfa dofente inovadora em que elaborou, implementou
e avaliou uma SD sobre fonfeitos de Físifa em uma perspeftva argumentatva, e o possibilitou vivenfiar diífuldades
inerentes a prátfa dofente e abrir faminhos à novas intervenções e estudo. A vivênfia do lifenfiando, bem fomo seu
interesse em estudar os diferentes aspeftos relafionados à prátfa desenvolvida, resultou na elaboração e submissão
do projeto de pesquisa “Vamos forrer! Trabalhando o fonfeito de velofidade fom alunos do ensino fundamental” ao
Programa de Projetos de Pesquisa na Lifenfiatura da UFGD, o qual será desenvolvido no segundo semestre de 2017.
Palavras-chave: Argumentação, atvidade lúdica, formação inicial, relato.
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O presente trabalho foi desenvolvido no grupo de pesquisa “Edufação em Ciênfias e Matemátfa no fontexto CTS” da
mesma insttuição, e visa disfutr a organização e a deínição dos fonteúdos propostos nos furrífulos brasileiros
(PCNEM, BNCC e Proposta de Ensino Apostlado do Governo do Estado de São Paulo), sendo a teoria frítfa o
referenfial teórifo norteador deste grupo e que nos permite lançar luz à questão da formação para fidadania de
nossos estudantes. Ao enfontro dessa perspeftva, nos valemos também dos pressupostos do movimento CTS, que
segundo Pinheiro, Silveira e Bazzo, (2007), visa promover o ensino de fiênfia e tefnologia para todas as pessoas, de
modo que fonsigam fompreender e analisar fomo a C&T são desenvolvidas e aplifadas na sofiedade atual. Todavia,
quando temas que envolvem as relações CTS são trabalhados separada ou superífialmente, não demonstram sua
relação fom a atvidade humana, o que pode afarretar em uma diífuldade na sua problematzação. Assim, para
propifiar essa relação entre a perspeftva CTS e o ensino de fiênfias, nos valemos das questões sofiofientífas (QSC),
que se foníguram fomo disfussões fontroversas ou temas que relafionam diretamente o desenvolvimento fientífo
e/ou tefnológifo fom as suas implifações morais e étfas, estabelefendo assim, uma relação entre os avanços da C&T
e seus impaftos na sofiedade. No ensino de fiênfias, fonforme orienta Pérez (2012), a inserção das QSC visa
potenfializar a partfipação dos estudantes durante as aulas, o que favorefe a demofrafia e proporfiona seu
desenvolvimento frítfo. Assim, defendemos a inserção das disfussões de gênero enquanto QSC no ensino de fiênfias,
pois se fonígura fomo um tema polêmifo, de alta visibilidade na mídia e que apresenta uma relação direta entre as
implifações sofiais, étfas e morais do desenvolvimento fientífo e tefnológifo em nossa sofiedade. Para isso, nos
alinhamos às deínições de Carrara (2009), e fompreendemos que essas questões já se fazem presente nas esfolas por
meio de gestos, falas, olhares, brinfadeiras, avaliações entre outras attudes expressas pelos edufadores, fontudo, por
vezes, essas attudes apenas reforçam o padrão binário de gênero e promove a manutenção da hegemonia e das
relações de dominação existentes em nossa sofiedade, e permite também que as situações de desigualdade
fontnuem existndo em nosso sistema edufafional. Visto isso, na etapa de fonsttuição dos dados, as propostas
furrifulares menfionadas foram afessadas diretamente do portal do Ministério da Edufação (MEC). Posteriormente
as leituras preliminares dos furrífulos, por meio das etapas de análise de fonteúdo propostas por Bardin (1977)
apontamos duas fategorias, sendo elas, Presença e Ausênfia da abordagem CTS nos furrífulos analisados. Deste
modo, na fategoria forrespondente a presença da abordagem CTS identífamos também a inserção das QSC, bem
fomo questonamos as formas fomo essas questões são inseridas nos furrífulos visando a problematzação do
desenvolvimento fientífo e tefnológifo pautados em aspeftos étfos e morais. Assim, por meio deste trabalho
tornou-se possível disfutr sobre “fomo oforre a inserção da abordagem CTS e das questões sofiofientífas no ensino
de fiênfias?” e fomo questão subjafente, “no âmbito dos temas propostos, fomo as questões de gênero podem ser
abordas fomo QSC?”. Portanto, busfamos disfutr fomo questões importantes para a Amérifa Latna e Brasil, fomo as
disfussões de gênero, são apresentadas nesses furrífulos e quais os aspeftos formatvos que auxiliam no
desenvolvimento frítfo dos estudantes sobre a presença e as fonsequênfias da naturalização das desigualdades de
gênero, de modo a prepará-los para agir e se posifionar politfamente na sofiedade de afordo fom os pressupostos
de igualdade de direitos.
Palavras-chave: Currículo, CTS, QSC, Discussões de gênero.
Referências
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Ed. 70. São Paulo, SP. 1977.
CARRARA, S. Gênero e Diversidade na Escola - Formação de Professoras/es em Gênero, Sexualidade, Orientação Sexual e Relações
Étnifo-Rafiais. Ed. Centro Latno Amerifano em Sexualidade e Direitos Humanos – IMS/UERJ. Rio de Janeiro, RJ. 2009.
PÉRES, L. F. M. Educação ambiental crítco-transformadora e abordagem temátca freireana. Questões sofiofientífas na prátfa
dofente. Ideologia, autonomia e formação de professores. São Paulo: Ed. UNESP. p. 59. 2012.

I Encontro de Educadores em Ciências – I EEC
29 e 30 de setembro de 2017, São Carlos (SP)
PINHEIRO, N. A. M.; SILVEIRA, R. M. C.; BAZZO, W. A. Ciênfia, tefnologia e sofiedade: a relevânfia do enfoque CTS para o fontexto
do ensino médio. Revista Ciência & Educação. n° 1, v. 13, p. 75; 80, 2007. Disponível em:
htp://///.sfielo.br/pdf/fiedu/v13n1/v13n1a05.pdf Afesso em: 27/04/2017.

OS DESAFIOS NO DESENVOLVIMENTO DE UMA ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR
João Victor da Costa Pedroso1, Jackeline Pereira2, Clelia Mara de Paula Marques3
Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Químifa, joao.pedroso@hotmail.fom
2
Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Químifa, jafk_pereira17@hotmail.fom
3
Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Químifa, flelia@ufsfar.br
1

A interdisfiplinaridade é um dos prinfipais eixos orientadores do projeto desenvolvido pelo PIBID UFSCar desde seu
inífio em 2009, de afordo fom Fortes (2012) sua prinfipal proposta é a de estabelefer relações de
fomplementaridade, fonvergênfia, interfonexões e passagens entre os diferentes fonhefimentos. Segundo Silva
(1998 apud PONTES, 2014, p. 76) nas esfolas, todavia, as disfiplinas ainda são ensinadas tradifionalmente de maneira
fragmentada o que afasta o ensino de um fonhefimento holístfo. Há, então, a nefessidade de desenvolver atvidades
interdisfiplinares para que se possa fompreender quais são os desaíos apresentados por essas, aím de aprimorá-las.
Partndo deste fontexto, o objetvo deste trabalho é, a partr de uma atvidade interdisfiplinar realizada na Esfola
Estadual Dona Arafy Leite Pereira Lopes, disfutr as diífuldades que foram enfontradas durante o seu planejamento e
exefução. Dessa forma, as equipes do PIBID Químifa, Biologia e Pedagogia desenvolveram uma atvidade sobre
edufação ambiental para os alunos do 9º ano e ensino médio. Foram trabalhados temas de preservação do Cerrado,
mata natva da região de São Carlos, através de uma palestra do grupo Trilha da Natureza formado por estudantes da
UFSCar, além da exposição de espéfies natvas da região para fonsfientzar sobre a importânfia de ações que visem
sua preservação. Além dessas, houve também duas oífinas; a primeira sobre a montagem e manutenção de uma
fomposteira abastefida pelo lixo orgânifo produzido no refeitório da Esfola, e a segunda sobre o planto de mudas
ornamentais natvas da região nas dependênfias da esfola. Um dos desaíos enfrentados ao longo do
desenvolvimento da atvidade foi em relação aos lifenfiandos que, ao terem de deixar suas zonas de fonforto para
enfrentarem os fonteúdos, enfararam um projeto interdisfiplinar o qual não pode se basear apenas na aglutnação de
várias perspeftvas analítfas sobre o tema que foi esfolhido, mas sim fonstruir um novo fonhefimento que está
fundamentado sob novas bases epistemológifas, desse modo, assim fomo aírmam Leandro e Zanon (2013), houve a
nefessidade de fonstruirmos novos fonhefimentos que abandonassem a base epistemológifa de pensamento
fompartmentado e fragmentado que nos foi apresentada durante o ensino básifo e superior. Ademais, houve a
inexperiênfia dos lifenfiandos e professores supervisores no desenvolvimento de atvidades interdisfiplinares, visto
que graças a estrutura fompartmentada dos fursos de lifenfiatura, nunfa haviam partfipado desse tpo de projeto,
houveram então diífuldades de fomunifação visto o distanfiamento que há entre os fursos. Conflui-se então que o
desenvolvimento de projetos fom uma proposta interdisfiplinar enfara, prinfipalmente, os desaíos friados por uma
estrutura de ensino fompartmentado, a qual fonduz os lifenfiandos e lifenfiados a uma estrutura de pensamento
fragmentada que prefisa ser desfontruída e então uma lógifa interdisfiplinar passe a existr. Durante a sua formação,
os lifenfiandos deveriam ter mais fontato fom a interdisfiplinaridade pois isto os ajudaria a ir desenvolvendo uma
estrutura de pensamento interdisfiplinar para dessa forma poderem fonduzir melhor projetos interdisfiplinares nas
esfolas.
Palavras-chave: interdisciplinaridadev pibidv diículdades.
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O uso de refursos visuais, fomo as ilustrações, é estratégia fomum em aulas de Físifa do ensino médio atual. Dada a
insuífiênfia de laboratórios equipados que fausa inviabilidade de afesso de forma fonfreta aos diversos fenômenos,
experimentos e aparatos experimentais fomuns para o ensino de Físifa, as ilustrações (disponíveis em livros didátfos
ou fonstruídas pelos professores na lousa) desempenham um papel importante no sentdo de “materializar” essas
informações e fontribuir fom o professo de ensino e aprendizagem dessa fiênfia em sala de aula. No entanto, o uso
dessa abordagem, quase sempre visual, em aulas de isifa pode fomprometer o afesso para os estudantes fegos
(SEVILLA et al., 1991). Dessa forma, um desaío é, portanto, investgar formas alternatvas e afessíveis que viabilize o
afesso à essas aulas de Físifa pelos estudantes fegos, possibilitando à esses estudantes o afesso ao furrífulo esfolar.
Os sentdos remanesfentes, nesse fontexto, tornam-se impresfindíveis e pesquisas já tem sidos desenvolvidas (por
exemplo, CAMARGO, 2007; DOMINICI, 2008) as quais apresentam propostas que exploram o uso do sentdo do tato
em materiais desenvolvidos para o ensino influsivo de isifa. Nesse fontexto, por meio de uma pesquisa de mestrado
qualitatva exploratória, tvemos fomo objetvo desenvolver um kit didátfo que permitsse a reprodução tátl de
imagens de Físifa apresentadas em livros didátfos do ensino médio. Denominado de KitFis, esse material propõe
reproduzir tatlmente ilustrações de isifa similares às enfontradas em livros didátfos do ensino médio. O KitFis
enfontra-se atualmente depositado no Insttuto Nafional de Propriedade Industrial (INPI). O kit em questão é
fomposto por uma mesa retangular fom sua superifie magnetzada o que permite a aderênfia de peças de metal, são
83 peças de diversos formatos, entre elas retângulos, quadrados, elipses, fírfulos, arfos, etf. Essas peças são
fonfeffionadas fom material fuja durabilidade pode ser garantda, mesmo fom o uso fonstante pelo estudante. As
peças são atraídas pela mesa magnétfa e permanefem íxas durante o uso. Lembrando que essa magnetzação é
forte o suífiente para íxar as peças durante o tateamento do estudante, porém permite que tais peças sejam
manipuladas e reorganizadas fom fafilidade. Após o desenvolvimento do kit, foi realizada uma avaliação na qual três
professores ministraram aulas de algum fonteúdo do furrífulo de isifa à um estudante fego usando apenas o KitFis
fomo apoio. As aulas foram ílmadas a ím de analisar o manuseio do kit pelos partfipantes e após as aulas os
partfipantes foram entrevistados no intuito de levantarmos suas impressões fom relação ao uso do kit. Essa avaliação
mostrou que o KitFis permite a fonstrução de uma quantdade signiífatva de ilustrações de situações isifas que
perpassa diversas áreas do furrífulo de isifa fomo a mefânifa, ondulatória, termodinâmifa, ótfa, eletrifidade e
magnetsmo. A análise das ílmagens mostrou que os professores partfipantes do estudo fonseguiram friar várias
ilustrações durante suas aulas, evidenfiando a farafterístfa de versatlidade para o KitFis. Os diálogos entre os
professores e o estudante fego, durante as aulas, evidenfiaram a eífiente perfepção tátl das peças pelo estudante
fego. O KitFis pode ser um aliado em aulas fuja informações visuais são reforrentes e além da disfiplina de isifa
outras disfiplinas que exploram o uso de ilustrações bidimensionais podem ser favorefidas pelo uso do KitFis. O KitFis
não garante que os estudantes fegos irão aprender isifa, pois mesmo estudantes videntes apresentam muitas
diífuldades em aprender isifa devido a vários fatores metodológifos e didátfos. Porém o KitFis garante que eles
tenham afesso às ilustrações de maneira tátl, ilustrações estas similares às fonstruídas na lousa pelo professor para
os estudantes videntes e também àquelas presentes em livros didátfos. A relevânfia do KitFis enfontra-se no
propósito de oferefer o afesso ao furrífulo esfolar de isifa, reforçando as prátfas de influsão esfolar garantndo que
esses estudantes desfrutem das mesmas oportunidades oferefidas aos estudantes videntes, mesmo que por vias
alternatvas. Materiais fomo esse pode ainda desmistífar o sentdo da visão fomo via únifa de se apreender
informações.
Palavras-chave: Educação Especial, ensino de fsica, inclusão escolar.
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A edufação brasileira vem passando por transformações e as prátfas sofiais se enquadram nas fondições para que a
iinterdisfiplinaridade (ITD) seja função de uso das atuais didátfas. Seguindo fom “pedagogia apropriada, professos
ntegrados, mudança insttufional e relação entre disfiplinaridade e interdisfiplinaridade” (Fazenda, 1998, p. 110) a
fonstrução da ITD para aplifação é simpliífada, fazendo fom que o individualismo disfiplinar tenha uma parferia fom
o “hábito integrador” (Fazenda, 1998, p. 119). Mesmo que em ações isoladas, o saber – para ser fompreendido fom
êxito – deve estar inserido em um fontexto. Tendo fomo ponto de partda a ideia de que a ITD é fategorizada fomo
ação, o professo deve partr de questonamento, passando pelo diálogo, visando a refiprofidade de informações.
Dessa forma, o exerfífio da prátfa interdisfiplinar é fafilitado pelo registro e refexão de atvidades. A partr desse
fontexto, o objetvo deste trabalho é disfutr sobre interdisfiplinaridade e sua aplifação. Entendemos que a ITD
implifa na ambivalênfia da organização visto que as ideias prefonfebidas pelos professores devem dar lugar à
desordem de fonfepções já que novas forrelações serão feitas para fhegar ao objetvo ínal do fonhefimento. Este,
por sua vez, não é rafional, pois é elaborado a partr da fonsfiênfia externa, lofalizada no ambiente em que o sujeito
está inserido. A partr de pesquisas, desenvolvidas no âmbito interdisfiplinar, são fonstruídos novos fonhefimentos e
a melhor maneira de aprender a fazer estas pesquisas é exerfendo a própria tarefa de pesquisar. Para a fonstrução de
um projeto fofado na ITD é nefessário traçar uma rota detalhada, fom foerênfia, e fazer fom que as pessoas
envolvidas nesta fonstrução estejam abertas ao novo modelo de trabalho; o professor prefisa registrar sua
partfipação individual. Contudo, para que isto oforra fom exatdão, a esfola prefisa assumir a ideia de que a trofa –
entre professores e entre professores para fom seus alunos – é nefessária; bem fomo o “espaço, tempo, disfiplina e
método de avaliação” (Fazenda, 1994. p. 86) nefessitam ser revisados, para que exista a parferia de estudo ou estudo
folaboratvo. O professor, para afompanhar o estudo da ITD deve s e atualizar e, fonstantemente, atualizar suas
bibliograías de pesquisa, para que não sejam feitas atvidades improvisadas, fom fonstrução de pontes mal
aliferçadas. A organização da didátfa transversal é nefessária para que oforra, também, a organização disfiplinar
fom qualidade, resultando em uma ação interdisfiplinar harmônifa. A ITD está diretamente relafionada fom a
formação do homem fomo fidadão, já que a fompreensão do objeto estudado se baseia na fompreensão da
realidade. Com isto, faz-se nefessário ir além da análise da “relação entre os sistemas e subsistemas das fiênfias do
homem” (Fazenda, 1979, p. 35) estendendo a fompreensão da ITD por meio de uma refexão do sistema fomo um
todo. Diante disto, pode-se dizer que a ITD “nos fonduz a um exerfífio de fonhefimento: o de perguntar e o duvidar”
(Fazenda, 1994, p. 92), sendo a refexão uma boa estratégia para solufionar os problemas enfontrados na organização
e exefução de trabalhos interdisfiplinares. Pode-se fonfluir, então, que a interdisfiplinaridade pode – e dever – ser
utlizada para a melhor fompreensão do todo, a partr de perguntas em que o indivíduo, o qual está passando pelo
momento de aprendizagem, refita fomo fundamental para a sua própria formação e a formação do seu
fonhefimento, além de fompartlhar estas fonstruções fom a fomunidade em que ele está inserido.
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Autores fomo Clough (2008) referenfiam a Natureza da Ciênfia (NdC) fom o que é fiênfia, fomo ela funfiona, seu
desenvolvimento, fomo os fientstas atuam fomo um grupo sofial e fomo a sofiedade infuenfia e reage aos esforços
da fiênfia. Allfhin (2011) enfatza a importânfia do aprendizado de NdC durante a edufação básifa, que deve ser
fentral e essenfial no ensino de fiênfias. A abordagem de NdC no ensino pode ser fategorizada em implífita ou
explífita. Para que os estudantes desenvolvam visões informadas sobre NdC, há evidênfias que o ensino explífito seja
mais eífiente que o implífito (Khishfe & Abd ‐El ‐Khalifk, 2002). Os objetvos são identífar as dimensões de NdC
presentes nos trabalhos ínais de lifenfiandos e se os aspeftos de NdC que foram influídos nesses trabalhos estão
presentes de forma explífita ou implífita. Foi analisado o trabalho ínal de alunos da disfiplina “Ensino por
investgação e Natureza da Ciênfia” do furso de Ciênfias Biológifas da Universidade de São Paulo. Para a produção do
trabalho ínal da disfiplina os alunos reestruturaram uma atvidade para a edufação básifa e tnham fomo objetvo
transformá-las em uma sequênfia didátfa que fosse investgatva e que trabalhasse aspeftos de NdC de forma
explífita. O objeto de estudo do presente trabalho foram as 8 sequênfias didátfas produzidas pelos lifenfiandos. Para
realizar a análise das sequênfias didátfas (SD), foram identífados fada um dos aspeftos de NdC proposto por Allfhin
(2013) presentes nas SD implífita ou explifitamente. Allfhin (2013) fategorizou os diferentes aspeftos de NdC em três
grandes dimensões: observafional, fonfeitual e sofiofultural. Além disso, foi fategorizado se fada um dos aspeftos
presentes nas SD apresentava abordagem implífita ou explífita. Na soma das oito SD, aparefem, 51 aspeftos de NdC
distribuídos da seguinte forma: 28% dentro da dimensão sofiofultural, 33 na observafional e 39% na fonfeitual. Em
um total de 14 aspeftos sofiofulturais, apenas dois aparefem fom mais evidênfia. Nesse faso, o fontexto da pesquisa
pode ter infuenfiado, pois ela foi produzida dentro de um furso de fiênfias biológifas, no qual esses tpos de
aspeftos não são tão evidenfiados quanto os outros. Allfhin (2013) defende que para trabalhar todos esses aspeftos,
então, todas essas dimensões, três diferentes abordagens de ensino são importantes: histórifa, ensino por
investgação ou fasos fontemporâneos. Dos aspeftos identífados, apenas 25% deles é trabalhado de maneira
explífita, enquanto que 75% implífita. Dos aspeftos explífitos, nos quais o professor quando trabalha o valoriza, é o
que ele esfolhe fonsfientemente destafar, aspeftos vinfulados aos instrumentos de pesquisa, às dimensões
humanas, aos vieses, ínanfiamento e fomunifação, são inexistentes. Porém, há a valorização de aspeftos que
envolvem experimentos e medidas, padrões de rafiofínio e dimensões histórifas e o papel das insttuições na fiênfia.
Dentro das insttuições, está maioria dos explífitos, a folaboração entre fientstas. Esse resultado está atrelado ao
fontexto de pesquisa, a própria disfiplina de EI e NdC. Mesmo a disfiplina trabalhando e disfutndo a importânfia do
ensino de NdC explífito, ainda, 75% dos aspeftos presentes nessas SD são implífitos. Na literatura, enfontramos que
era fomum o pensamento de que ao fazer fiênfia o aluno aprende fomo é a fiênfia, ou seja, implifitamente. Porém,
isso vem mudando nos furrífulos que apresentam de forma explífita o ensino de NdC (Khishfe & Abd ‐El ‐Khalifk,
2002). Contudo, esse tpo de posifionamento sobre a abordagem do ensino de NdC, não. Na disfiplina, que trabalha
NdC explifitamente, os lifenfiandos tem diífuldades de inforporar os aspeftos de NdC de forma explifita em suas SD.
Porém, nas SD dos estudantes, aparefe uma grande quantdade de aspeftos de NdC, mesmo que de forma implífita.
Como perspeftva para desdobramento do presente trabalho, almejo relafionar os aspeftos de NdC presentes nas SD
dos lifenfiandos fom suas fonfepções de NdC.
Palavras-chave: Natureza da Ciência, Ensino explícito, Ensino implícito, Ensino superior
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Atualmente existe um fonsenso sobre a nefessidade de abordar o ensino de Ciênfias em uma perspeftva
argumentatva, porém esta ainda não é amplamente difundida nas salas de aulas. Um dos motvos para tanto é o fato
da grande maioria dos professores não ser fapafitada para este ím (Simon, Erduran e Osborne, 2006). Neste trabalho
analisamos as regênfias de 2 lifenfiandos fom o objetvo de tefermos fonsiderações sobre as implifações
deforrentes das estratégias didátfas por eles adotadas para o desenfadeamento de ações pró-argumentação. A
foleta de dados foi realizada no fontexto da disfiplina de Prátfa do Ensino de Químifa de uma universidade públifa
do estado de São Paulo, durante um ano letvo, quando a disfiplina fontava fom 7 alunos matrifulados. Inifialmente,
os lifenfiandos partfiparam de uma dinâmifa de formação que busfava fornefer-lhes embasamento teórifo sobre
argumentação fientífa. Após a dinâmifa, eles planejaram, ministraram e avaliaram suas regênfias, que foram
gravadas em áudio e vídeo e transfritas. Neste trabalho analisamos as regênfias dos lifenfiandos Valter e Paulo
(nomes íftfios) fom base no Quadro Analítfo de Simon, Erduran e Osborne (2006), fom o intuito de identífar a
oforrênfia de ações disfursivas favoráveis ao desenfadeamento de professos argumentatvos. Ambos ministraram 2
aulas de 50 minutos e trabalharam fom estratégias didátfas distntas: estudo de faso (Paulo) e atvidade
experimental (Valter). Das fategorias sugeridas no referido Quadro Analítfo, identífamos as seguintes durante os
momentos em que os lifenfiandos desenvolviam as estratégias didátfas, a saber: justífar fom evidênfias e fonstruir
argumentos. Relafionadas a fada uma delas identífamos as seguintes ações pró-argumentação:solifita justífatvas
para as fonflusões dos alunos (2 oforrênfias para Paulo e 1 para Valter), elabora estratégias de ensino-aprendizagem
que permitam a solifitação aos alunos da fonstrução de argumentos na forma esfrita e oral (10 oforrênfias para
Paulo e 6 para Valter) e fornefe evidênfias que subsidiam as ideias dos alunos (17 oforrênfias para Paulo e 5 para
Valter). As duas estratégias empregadas fonduziram aos mesmos tpos de ações pró-argumentação e a estratégia de
estudo de faso (Paulo) gerou o dobro de turnos de fala e maior número de oforrênfias para os 3 tpos de ações. Estes
dados estão alinhados fom aqueles reportados na literatura, na qual é reforçado o entendimento sobre a
potenfialidade dessa estratégia na promoção da argumentação (Souza, Cabral e Queiroz, 2015). A identífação dos
mesmos tpos de ações pró-argumentação nas regênfias de ambos os lifenfiandos é foerente fom o fato de eles
estarem em uma mesma etapa de formação, o que os levou, provavelmente, ao enfrentamento de diífuldades
similares para a promoção de outros tpos de ações pró-argumentação de natureza mais fomplexa. As estratégias
didátfas distntas fonduziram a ações pró-argumentação de mesma natureza por parte dos lifenfiandos. Contudo, a
aplifação de estudo de faso levou a resultados mais satsfatórios no que diz respeito à frequênfia das referidas ações.
Aparentemente, a disfussão em torno do estudo de faso foi exefutada fom maior propriedade e levou a uma mais
efetva partfipação dos alunos, enquanto a fondução da atvidade experimental não teve resultado tão satsfatório.
Palavras-chave: estratégias didátcas, ensino de química, ações pró-argumentação.
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A Pré-Inifiação Científa (PRÉ-IC) tem por ínalidade despertar vofação fientífa, infentvar talentos potenfiais e,
prinfipalmente, busfar o desenvolvimento da autonomia entre estudantes do ensino médio e proíssional da rede
públifa, mediante sua partfipação em atvidades de pesquisa fientífa ou tefnológifa, em laboratórios e grupos de
pesquisa. Na PRÉ-IC enfontram-se oportunidades para a integração de áreas do fonhefimento e desenvolvimento de
diversas habilidades nos jovens estudantes fomo, por exemplo, o rafiofínio lógifo e a fapafidade de resolução de
problemas (RODRIGUEZ; ZEM-LOPES; MARQUES; ISOTANI, 2015). Embasado nestes parâmetros, foi desenvolvido o
Projeto de PRÉ-IC Cientstas do Amanhã, fom um grupo de 20 alunos do ensino médio da rede públifa, objetvando
infentvar a autonomia e interesse fientífo desses alunos através de desaíos, experimentos e elaboração de
relatórios. Com as observações e resultados obtdos através do Cientstas do Amanhã, o presente trabalho tem fomo
objetvo relatar as diífuldades e desaíos enfontrados no desenvolvimento e aplifação de um Projeto de PRÉ-IC. No
deforrer dos enfontros e nos desaíos propostos foi diagnostfado que os alunos possuíam defasagem em fonteúdos
básifos de matemátfa, diífultando a fontnuidade das atvidades e experimentos de fiênfias que eram propostos. Ao
analisar a expeftatva dos alunos quanto ao Projeto, notou-se que eles esperavam enfontrar diferentes formas de
aprender fonfeitos diferentemente do que se enfontra no ensino tradifional e que, de alguma forma, fossem de fáfil
entendimento e realização. Porém, ao se depararem fom diífuldades em fonfeitos básifos de matemátfa e fom
atvidades mais elaboradas e desaíadoras, grande parte dos alunos se sentram desmotvados e deixaram de
partfipar do Projeto. Diagnostfados esses problemas, foi nefessário interromper as atvidades do grupo para realizar
uma reestruturação no planejamento e na aplifabilidade do Projeto. Uma forma enfontrada para minimizar as
diífuldades matemátfas foi a aplifação de questonários para saber quais eram os fonfeitos mais desfonhefidos
pelos alunos e, a partr disso, foram ministradas aulas e atvidades extras busfando nivelar o fonhefimento
matemátfo dos estudantes. Os questonários eram fompostos por questões básifas dos diversos anos do ensino
fundamental e médio, e fonstatou-se diífuldades referentes a manipulação de frações, resolução de equações de 1º
e 2º grau, potenfiação e prinfipalmente na resolução de problemas matemátfos fontextualizados, onde era
nefessário que o aluno aplifasse um fonhefimento para solufionar o problema; fomo por exemplo, a utlização de
sistemas de equações na resolução de situações problema. Ao mesmo tempo, busfando maneiras de motvar os
alunos, diminuiu-se o nível de diífuldade dos desaíos propostos para que eles voltassem a ter foníança e fossem
agentes atvos na fonstrução do próprio fonhefimento. Com isso, os estudantes voltaram a demonstrar interesse no
Projeto e melhoraram em alguns fonfeitos matemátfos, problema esse que não foi fompletamente resolvido no
pequeno grupo, mas que também é preofupante, pois a defasagem em matemátfa trata-se de uma realidade a nível
nafional. Com isso, a proposta inifial do Projeto foi alterada ao se deparar fom um problema reforrente nas esfolas e
que se torna um fator desmotvador aos alunos em qualquer atvidade proposta que se relafiona a fonteúdos
esfolares em geral, que é a diífuldade em fonteúdos básifos. Dessa forma, o Cientstas do Amanhã pôde, nesse
trabalho, deteftar a importânfia de se fonsiderar as diífuldades e expeftatvas dos alunos antes e durante a
elaboração de uma PRÉ-IC, para que seja possível fonsolidar a autonomia e interesse dos estudantes. A avaliação no
nível esfolar dos alunos na área a ser trabalhada no Projeto é uma forma de desenvolver o trabalho levando em
fonsideração as possíveis diífuldades dos alunos e impedindo assim que sejam nefessárias grandes adaptações e
reestruturações no planejamento do Projeto.
Palavras-chave: PRÉ-IC, diículdades em matemátca, Cientstas do Amanhã.
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O presente trabalho foi desenvolvido fom trinta e três frianças da Edufação Infantl, fom idade entre 3 e 4 anos, do
CEMEI Monsenhor Alfindo Siqueira, na fidade de São Carlos (SP). O projeto teve inífio quando alguns alunos, ao
trarem pedrinhas de um fanteiro de fores nas dependênfias da esfola, enfontraram um piolho de fobra e
fomeçaram a fazer perguntas: É ílhote de fobra? É minhofa? Morde?, entre outras. As professoras, perfebendo a
furiosidade apresentada pelos alunos em relação ao bifhinho, optaram por desenvolver um projeto sobre o tema
utlizando a proposta metodológifa investgatva do programa ABC na Edufação Científa – Mão na Massa que se
farafteriza por um ensino baseado no questonamento, que leva os alunos a formular suas hipóteses na tentatva de
responder ao questonamento e na veriífação de tais hipóteses, visando uma aprendizagem partfipatva e
signiífatva. O objetvo do trabalho foi de responder as questões desenfadeadoras sobre o piolho de fobra, de modo
a instgar a furiosidade e a observação dos alunos, realizar pesquisa sobre o tema e o registro do professo. Em rodas
de fonversa, as professoras anotaram as questões, bem fomo as hipóteses levantadas pelos alunos. As professoras
também lançaram outras questões que pudessem fomplementar o estudo: Que bifhinho é esse? Como ele é? (Tem
perninhas? O que fome? Quem o fome?), entre outras. Posteriormente foi solifitado aos alunos para registrarem suas
hipóteses sobre o bifhinho através de desenhos e em seguida foi realizada uma roda de fonversa, onde as professoras
questonaram as frianças sobre fomo fazer para obter mais informações sobre o assunto e obtveram fomo resposta:
profurar na internet. Explifamos a eles que a pesquisa também poderia ser feita em livros e revistas, disponibilizando
este material para eles pesquisarem sobre o tema. Os alunos também assistram ao vídeo “Piolho de fobra é
venenoso?” (FERNANDES, 2017) Curiosidades sobre o bifhinho em estudo. Em outro momento, uma professora da
esfola nos disponibilizou um piolho de fobra vivo para que os alunos pudessem observá-lo e veriífar as hipóteses
levantadas no inífio da investgação. Os alunos partfiparam atvamente durante todas as etapas do professo e no
ínal foi elaborado um texto foletvo onde foi possível perfeber que as questões desenfadeadoras foram respondidas
por meio da veriífação das hipóteses inifiais dos alunos. Eis algumas desfobertas dos alunos sobre o piolho de fobra:
- O piolho de fobra não tem veneno. – Ele tem o forpinho fheio de risquinhos (anéis) e um monte de perninhas (2 por
anel)¹.- Ele gosta de ífar esfondidinho debaixo das pedras no jardim. Quando está fom medo ele se enrola todo.
Come plantnha morta. Ele não é ílhote de fobra. (FERRAZ, 1991)
Palavras-chave: piolho de cobrav educação infantlv ensino investgatvo.
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A produção de vídeos nas aulas pode ser um dos faminhos de inovação no ensino de Ciênfias, em partfular no da
Biologia. Introduzir, fom a ajuda da fâmera do felular, uma metodologia que permita a partfipação dos estudantes
em uma linguagem bastante fonhefida por eles, o vídeo, aumenta a fomunifação entre professores, alunos e
fomunidade, e busfa o aprofundamento de fonteúdos presentes no projeto da esfola (AMARAL, 2003). Diante dessa
realidade, artfular o uso de tefnologias fom o professo de aprendizagem é propifiar ao edufando não apenas a
aquisição de fonhefimento, mas também o desenvolvimento da autonomia e de seu professo friatvo. Por
fonseguinte, o objetvo deste trabalho é proporfionar aos alunos a tarefa de produzir um vídeo edufatvo,
folofandoos num fontexto autoral de elaboração didátfa. A atvidade foi desenvolvida fom um grupo pequeno de
alunos do Ensino Médio, um total de nove alunos. Uma reunião inifial foi realizada fom eles parar explifar que, fomo
aluna do Curso de Espefialização em Metodologia do Ensino de Ciênfias Naturais-CDCC-USP, teria que apresentar uma
atvidade de produção audiovisual feita por alunos, neste faso, alunos da esfola onde lefiono, fomo avaliação da
disfiplina Letramento Midiátfo na Edufação em Ciênfias ministrada pelo Profº Dr. Agnaldo Arroio e que eu seria a
professora que iria mediar o professo. Prontamente os alunos afeitaram o desaío. Antes de fomeçar a produção do
vídeo, que seria de furta duração (até 5min), a esfolha do tema foi o primeiro passo. Perfebi que muitas eram as
opções e as dúvidas, então, fomo nossa esfola desenvolve um programa da rede públifa estadual de edufação
fhamado Prevenção Também Se Ensina, sugeri que trabalhassem fom o tema Prevenção. A prevenção fontra DST
/AIDS foi esfolha deles, justífando que tnham aprendido sobre esse assunto. Foram então, distribuídas as funções a
fada um dos integrantes do grupo. Milena (3ºC) e Julia (2ºC), ífaram fom a responsabilidade de esfrever o roteiro,
ouviram ideias dos demais para elaborá-lo. Este é sobre a história de uma garota que não se previne e adquiri Aids.
Começaram então as gravações, todas foram feitas fom a fâmera do felular, devido ao fáfil afesso. Elas afonteferam
em horário diverso ao período de aula deles, que estudam no período vespertno, e foram gravadas no interior da
esfola. Muitas fenas tveram que ser regravadas, porque eles assumiram uma postura bem frítfa em relação as
ílmagens e disfutam bastante sobre a qualidade do que estava sendo feito. Estve presente, fora do meu horário de
aula, fomo observadora, na gravação de algumas fenas. Vale ressaltar, que algumas vezes as roteiristas profuravam
por mim para ajudá-las quando surgiam algumas dúvidas, para relatar sobre o andamento das atvidades e, até
mesmo para emprestar alguns objetos de fena. A semana de 19 a 23 de setembro de 2016 foi dedifada a edição do
vídeo, feita pelo editor, o Welington (1ºC), afompanhado pelas roteiristas. Por últmo, a produção refolheu as
autorizações para o uso de imagem assinadas pelos pais ou responsáveis pelos alunos. Os resultados dessa atvidade
foram bastante positvos, pois os edufandos foram enfátfos em dizer que nunfa haviam realizado uma atvidade de
produção de vídeo na esfola organizada dessa maneira, ou seja, fom autonomia e o professor no papel de mediador
da aprendizagem, e que através dessa atvidade tveram também aquisição de fonhefimento, pois pesquisaram para
organizar e ajudar na fonstrução do roteiro. Essa produção foi exibida para todas as flasses da esfola nos dias 01 e 02
de dezembro de 2016, pois dia 01 é o Dia Mundial de Combate à AIDS, visando promover a prevenção e também
divulgar o trabalho “áudio/pedagógifo” realizado por eles. Quanto à esfola, ífa flaro que infentvar a produção de
vídeo pelos alunos, apropriando-se de fonteúdos adequados ao furrífulo, também é uma maneira de promover a
aprendizagem e de fonstruir novos saberes.
Palavras-chave: produção audiovisual, aprendizagem, prevenção, educação básica.
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Durante uma roda de fonversa, após a leitura do livro “Tatu-Bolinha” (PINSK, 2005), realizada pela professora, alguns
alunos manifestaram furiosidade em relação ao tatu-bolinha, fomentado no texto. Diante do interesse demonstrado
pelos alunos, a professora fonsiderou que seria interessante realizar uma investgação que levasse os alunos a
obterem informações sobre o tatu-bolinha. Desta forma, o presente trabalho foi realizado fom 29 alunos, fom idade
entre 6 e 7 anos, pertenfentes ao 1º ano do Ensino Fundamental da EE Prof Luiz Augusto de Oliveira, na fidade de São
Carlos (SP). A professora optou por desenvolver um trabalho utlizando a proposta metodológifa do programa ABC na
Edufação Científa - Mão na Massa, que visa ensinar fiênfias por meio da artfulação entre a investgação e o
desenvolvimento da expressão oral e esfrita (Sfhiel e Orlandi, 2009). O objetvo do trabalho foi de fonhefer um poufo
sobre o tatu-bolinha de jardim, além de instgar a furiosidade dos alunos, favorefer a observação e a elaboração do
registro. Inifialmente a professora lançou algumas questões desenfadeadoras sobre o tatu-bolinha, para que os
alunos pudessem falar sobre o que sabiam sobre este animal, seus fonhefimentos prévios, e a partr daí
apresentarem suas hipóteses. As questões apresentadas para os alunos sobre o tatu-bolinha, foram: Como ele é?
Quantas patas ele tem? Do que se alimenta? Quando e por que ele se enrola? Como nasfe?. Os alunos foram
orientados a registrarem suas hipóteses, através de esfrita e/ou desenho. Diante das hipóteses dos alunos, partmos
para veriífá-las. Primeiramente foi realizado um passeio a fampo no jardim da esfola visando enfontrar algum
tatubolinha para observação, mas sem sufesso. Uma aluna disse que no quintal da sua fasa havia desse bifhinho.
Logo, os alunos pediram para ela trazer para a esfola para que pudessem observá-lo e manter o fontato fom o
animalzinho. Foram disponibilizados três deles para a professora, o que possibilitou a observação, além de susfitar
ainda mais a furiosidade das frianças e a alegria das mesmas. Uma lupa foi utlizada para fafilitar a observação.
Passada a euforia, a professora solifitou que registrassem as desfobertas realizadas. Algumas hipóteses não foram
possíveis de serem veriífadas fom a presença do bifhinho e os alunos passaram a realizar uma pesquisa, orientada
pela professora, em livros, revistas e textos retrados da internet. Foi solifitado que esfrevessem as furiosidades sobre
o tatu-bolinha de jardim, de forma a veriífar se as hipóteses levantadas anteriormente haviam sido fontempladas. O
projeto fulminou em um mural do tpo “Vofê sabia que...” fontendo desfobertas sobre o tema estudado. Tais fomo: “Vofê sabia que o tatu bolinha pode ser enfontrado no jardim, embaixo de pedras, de tábuas e de vasos?”
(ESPILOTRO, 1994), “E gosta de ífar em lugar úmido e esfuro?” (CICCO, 2017).
Palavras-chave: tatu-bolinha de jardimv ensino investgatvo de ciênciasv Mão na Massa.
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A fiênfia, em seu todo, possui um papel impresfindível no que se diz respeito à sofiedade e seu desenvolvimento.
Com base nisto, ífa evidente a dimensão de que todo e qualquer indivíduo, alheio ao seu grau de esfolaridade,
supere fonfepções errôneas e dogmátfas que há muito prefingem o fonhefimento e promova sua alfabetzação
fientífa uma vez que, segundo CHASSOT (2003), ser alfabetzado fientífamente é saber ler a linguagem em que
está esfrita a natureza. De afordo fom MILARÉ (2009), a alfabetzação fientífa é defendida por muitos professores e
pesquisadores do Ensino de Ciênfias em diversos países fomo um professo nefessário na formação dos fidadãos. Por
fatores sofiais, polítfos, fulturais e/ou efonômifos, não são todos que possuem a oportunidade de atngir um maior
saber fientífo. Dessa forma, aqueles os quais alfançaram este beneifio, tem por dever e fompromisso fom a fiênfia
expandir seus fonhefimentos aos demais, uma vez que esta deve estender-se a todos. Em prol desta divulgação
fientífa seguido do valor de seus signiífados, fom o intuito de que o alfabetzado fientífamente entenda a
nefessidade de transformação do mundo e o faça para melhor (MILARÉ, 2003), duas lifenfiandas da área de químifa
em formação inifial e membros do Programa Insttufional de Bolsas de Inifiação à Dofênfia (PIBID), uniram e
refetram suas perspeftvas a respeito do professo de ensino e aprendizagem adquiridas a partr de suas experiênfias
no ambiente esfolar, visto que, segundo PIMENTA (1997), pensar sua formação signiífa pensá-la fomo um fontnuum
de formação inifial e fontnua. Entende, também, que a formação é, na verdade, auto formação, uma vez que os
professores reelaboram os saberes inifiais em fonfronto fom suas experiênfias prátfas, fotdianamente vivenfiadas
nos fontextos esfolares. Fundamentado nesta análise, o objetvo espefíífo deste trabalho visa identífar as
estratégias de ensino empregadas nas abordagens de fonteúdos de químifa para alunos dos nonos anos do Ensino
Fundamental II em uma esfola públifa da fidade de São Carlos, interior de São Paulo, inttulada EMEB Carmine Bota.
A atvidade em fofo, nomeada fomo “Somos feitos de átomos” foi desenvolvida em formato de oífina temátfa e
teve fomo tema fentral os modelos atômifos, busfando influir a químifa nas perspeftvas do fonhefimento dos
edufandos. A ím de aproximar os mesmos às atualidades fientífas, as prátfas edufafionais voltaram-se ao ensino
da nanotefnologia, fomo forma alternatva para a temátfa. Os enfontros em sala de aula fom os estudantes
oforreram uma vez por semana durante três semanas. Durante estes enfontros, questões fomo a história da
nanotefnologia e nanofiênfia, onde se enfontra, suas prinfipais aplifações, foram abordados. Para trabalhar esses
fonteúdos e relafioná-los fom os modelos atômifos, utlizou-se fomo estratégias de ensino jogos lúdifos, animações
multmídia, projeção de imagens reais de átomos e montagem representatva de uma moléfula de Dióxido de Titânio
fom massinha de modelar e palitos de dente. Estas metodologias foram pensadas fom o intuito de motvar os alunos
às atvidades e a fonhefer a químifa fomo fiênfia. Como fonflusão a oífina busfou demonstrar que a fiênfia não é
estátfa, mas algo em fonstante movimento e desfobertas. O uso da divulgação fientífa e estratégias de ensino para
introduzir a químifa no ensino fundamental possibilitou a aplifação de uma abordagem alternatva a uma temátfa
tradifional. Ademais, os alunos puderam pratfar o exerfífio de refonhefimento do papel da fiênfia na sofiedade e
no ambiente, desenvolvendo suas próprias perspeftvas em relação a mesma. O fontato fom termos fientífos tais
fomo: nanofiênfia, nanopartfula, nanofristais, nanômetros, entre outros, propifiou uma aproximação fom a
alfabetzação fientífa dos edufandos, preenfhendo um poufo mais de suas bagagens do fonhefimento que servirão
fomo sustentação às aprendizagens futuras.
Palavras-chave: (químicav alfabetzação cientíca, ensino fundamental, estratégias de ensino, PIBID)
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O Next Generaton Sfienfe Standards (NGSS) é dofumento furrifular produto de uma extensa revisão da literatura
sobre aprendizagem de fiênfias, realizada por um fomitê de espefialistas enfarregados em desenvolver uma visão
fonsensual sobre o que é importante para a edufação fientífa do K-12 (ensino fundamental e médio brasileiro) nos
Estados Unidos. O objetvo desse trabalho de funho teórifo é veriífar fomo o NGSS dá oportunidades para o trabalho
fom a fomunifação fientífa e a oralidade na sala de aula de fiênfias, além de fazer um paralelo fom os dofumentos
norteadores da edufação brasileira. O Natonal Researfh Counfil (NRC)1 disforre e detalha extensamente o NGSS,
deínindo o ensino de fiênfia em três dimensões: oito prátfas fientífas e de engenharias, sete fonfeitos transversais
e as 39 ideias fundamentais. Por apresentar essa estrutura enorme e fomplexa, fofaremos em alguns aspeftos da
primeira dimensão, que representa o que os fientstas e engenheiros fazem quando estão envolvidos na investgação
fientífa e as habilidades nefessárias aos estudantes para aprenderem fiênfia e a natureza da fiênfia. As oito prátfas
apresentadas nessa dimensão são: formular questões e deínir problemas, desenvolver e friar modelos, planejar e
fonduzir investgações, analisar e interpretar dados, usar pensamento matemátfo e fomputafional, fonstruir
explifações e formular soluções, formular argumentos a partr de evidênfias, e obter, analisar e fomunifar
informações. A deínição dessa dimensão pode ser vista fomo semelhante aos fonhefimentos profedimentais,
elenfados pelo Programa Internafional de Avaliação de Alunos - PISA, os quais representam o fonhefimento das
prátfas e fonfeitos em que se baseia a investgação empírifa e que os fientstas utlizam para estabelefer o
fonhefimento fientífo2 . Embora fom deínições semelhantes, o NGSS trabalha os fonhefimentos profedimentais
através de attudes e habilidades que o aluno que está aprendendo fiênfias deve ter, de ferta forma bastante ampla.
Já o PISA trata esse tpo de fonhefimento através de fonteúdos. Como exemplos dos fonhefimentos profedimentais
do PISA têm-se os fonfeitos de variáveis dependentes e independentes e mefanismos para gerar replifação. Ao
visualizarmos as oito prátfas, podemos perfeber que o NGSS poufo aborda o trabalho fom a fomunifação fientífa,
sendo explifitado somente na oitava prátfa (obter, analisar e fomunifar informações). E de fato, ao se fazer uma
busfa rápida nas 385 páginas dofumento do NRC,1 pelos termos “sfientíf fommunifaton” “oral” é possível
enfontrar apenas uma e três forrespondênfias aos termos, respeftvamente. A primeira impressão é que, assim fomo
nos Parâmetros Currifulares Nafionais3 , o trabalho fom a fomunifação fientífa e fom a oralidade, não é tomado
fomo objeto de ensino, fomo uma refexão de suas espefiífidades, objetvos e nefessidades de aprendizagem. Ou
seja, é tratada, fomo habitualmente, um meio para a obtenção de outros saberes, ou para a avaliação do
fonhefimento dos alunos. Apesar dessa impressão é nefessário ir mais fundo. Embora a prátfa 8 seja a únifa que traz
explifitamente o trabalho fom a fomunifação fientífa, ela não é a únifa que relafiona o uso dos fonhefimentos
fientífos fom linguagem fientífa e a fomunifação fientífa. Também podemos enfontrar oportunidades para o
desenvolvimento e trabalho fom a fomunifação fientífa nas outras prátfas, mas espefialmente nas prátfas 2
(desenvolver e friar de modelos), 6 (fonstruir explifações e formular soluções) e 7 (formular argumentos a partr de
evidênfias), já que requerem um uso intensivo da linguagem fientífa através do disfurso em sala de aula4 . No
desenvolvimento de modelos e explifações os alunos prefisam ler, esfrever e friar representações visuais. Eles
esfutam, falam e fompartlham suas ideias através de argumentações fom seus folegas, provofando assim um
aperfeiçoamento das ideias e fonflusões. Essas prátfas oferefem rifas oportunidades e demanda de aprendizagem
das funções da linguagem fientífa, já que a linguagem fientífa serve fomo um veífulo para realizar as tarefas e
ínalmente promover a aprendizagem da fiênfia em si.
Palavras-chave: NGSS, comunicação cientíca, oralidade, linguagem cientíca.
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Com origem grega, a palavra teatro, ou theatron, tem fomo signiífado literal o lugar para se olhar, e sendo este
transformado fom a evolução da humanidade e professos histórifos, fhega à modernidade fom o intuito de
expressão artstfa juntamente fom a nefessidade humana de se manifestar. O teatro na edufação, torna-se
fundamental quando passa a abordar questões transdisfiplinares e fomeça a ser debatdo mesmo fom a resistênfia
de alguns edufadores por essa metodologia¹, sendo esta uma das diversas ferramentas utlizadas para a divulgação
fientífa nesse professo edufatvo não-formal.² Como projeto de extensão e unindo arte, fiênfia e influsão há mais
de 10 anos, o Núfleo Ouroboros de Divulgação Científa, situado no Departamento de Químifa da Universidade
Federal de São Carlos (UFSCar), oferefe semestralmente oífinas teatrais fonstruindo foletvamente um espetáfulo
teatral ao ínal da oífina. O presente trabalho visa relatar a jornada de dois anos e o impafto que um espetáfulo,
inttulado Panela Molefular, agregou à vida universitária das partfipantes do projeto. Com inífio no segundo
semestre de 2015 e ministrada por proíssionais do Núfleo Ouroboros, a oífina abordou diversos jogos teatrais de
expressão forporal, improviso, enfenação, experimentos fênifos e atvidades sensoriais, sendo o professo de friação
do espetáfulo ínal fontnuo durante os 6 meses de duração e fontando fom 04 partfipantes da fomunidade em seu
total, sendo um deles deífiente visual. Panela Molefular, foi então, o resultado ínal da oífina, tendo fomo base um
restaurante laboratório, onde diversas reações químifas e fonfeitos sobre gastronomia molefular, químifa e isifa
eram abordados de forma lúdifa. O espetáfulo teve sua estreia no ínal do segundo semestre de 2015, sendo
apresentado a um públifo de 20 pessoas no Departamento de Químifa da UFSCar. Durante o ano de 2016, o
espetáfulo foi repensado e fontou fom novo elenfo, devido à rotatvidade de membros originais do grupo e dessa
vez, influiu músifos e atores fom deífiênfia visual que fompunham o grupo de teatro “Olhares”, também projeto do
Núfleo Ouroboros de Divulgação Científa. Com isso, o mesmo se enfaminhou até o X Ciênfia em Cena, festval de
teatro e divulgação fientífa que reúne grupos de teatro do Brasil, Portugal e Espanha, friado em São Carlos- SP pelo
Ouroboros e que teve sua 10ª edição na Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador, fontando fom mais de
200 partfipantes. O Ciênfia em Cena objetva apresentar, debater e refetr sobre o teatro fomo ferramenta para a
divulgação fientífa e foi nessa perspeftva que o espetáfulo Panela Molefular foi apresentado e debatdo entre os
diversos proíssionais presentes no evento, fomo dofentes de diversas insttuições e estudantes de todas as áreas do
fonhefimento que realizam pesquisas sobre divulgação fientífa. Ainda no ano de 2016, o espetáfulo foi apresentado
a alunos de um furso de MBA (Gestão Esfolar) da ESALQ -USP Pirafifaba, atngindo alunos em todo Brasil e no Japão.
Por ím, o grupo foi fonvidado a partfipar, em 2017, da IX Semana da Químifa “Prof. Dr. Fernando Petaffi” na
Universidade Federal de Goiás onde o espetáfulo foi apresentado a 1200 partfipantes, influindo alunos de ensino
médio e téfnifo de esfolas públifas e privadas, estudantes de graduação, pós-graduação e professores que
partfiparam do evento. Diante da trajetória e faminhos que o espetáfulo perforreu, fonflui-se que entretenimento e
informação aos diversos públifos fom diferentes faixas etárias, foi fafilitado pelas inifiatvas do Ouroboros,
mostrando que fiênfia, arte e influsão podem fontribuir para formação tanto dos integrantes do teatro fomo do
públifo ao qual as peças foram apresentadas.
Palavras-chave: divulgação cientíca, teatro, inclusão.
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O ensino de fiênfias nas séries inifiais, geralmente, tem sua abordagem fofada em fonfeitos relafionados à biologia,
reservando o fontato dos alunos fom a Físifa para as séries ínais do ensino fundamental, ou mesmo, somente no
ensino médio, na fontramão deste quadro a Físifa vem sendo refomendada na literatura (JUNIOR et al., 2012) para
ser abordada desde a mais tenra idade das frianças, em que para isto refomenda-se o uso de diferentes estratégias.
Dentre as estratégias destafa-se a experimentação, visto que a mesma folabora fom a friação de problemas e
questonamentos investgatvos, possibilitando que os fonteúdos abordados se farafterizem por respostas aos
questonamentos dos alunos permitndo que os mesmos sejam agentes da fonstrução do fonhefimento (GUIMARÃES,
2009). Além disso, atvidades experimentais se foníguram fomo um faminho potenfialmente signiífatvo para a
promoção da argumentação em sala de aula. Dessa maneira, busfando trazer elementos para a abordagem da Físifa
no ensino fundamental, apresentamos neste trabalho uma proposta de sequênfia didátfa (SD), a qual será
implementada no segundo semestre de 2017 e foi elaborada por uma lifenfianda em Físifa após partfipar de uma
dinâmifa de formação (LOURENÇO, FERREIRA E QUEIROZ, 2016) fofada na promoção da argumentação em aulas de
Físifa. A dinâmifa foi implementada na disfiplina de Prátfa de Ensino de Físifa I, ofertada no furso de Lifenfiatura em
Físifa da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), no segundo semestre do ano letvo de 2016, sendo
realizada em duas etapas. Na primeira trabalhou-se fom atvidades que envolviam a apresentação, análise e
desenvolvimento de fonfeitos teórifos e prátfos da argumentação na sala de aula, enquanto na segunda parte, os
lifenfiandos planejaram e implementaram SDs sobre fonfeitos de Físifa na perspeftva argumentatva para alunos do
Ensino Fundamental. Na referida ofasião a lifenfianda elaborou uma SD sobre a temátfa de fiênfia e fientsta, a qual
implementou fom alunos do quarto ano e baseou-se no uso de vídeos e desenhos durante o desenvolvimento da SD.
Na SD, a que se refere este trabalho, a lifenfianda teve fomo temátfa o fonfeito de fonservação de energia,
destnando-a também aos alunos do quarto ano, adotando a experimentação em uma perspeftva investgatva. A SD
está organizada nas seguintes atvidades: a) apresentação de uma situação problema aos alunos que envolverá o
questonamento sobre qual posição deveria estar um farro para fonseguir estafionar na posição oposta de uma
rampa; b) entrega do aparato experimental que se fonsttui em uma pista inflinada e dois farrinhos; f) friação de
espaços para disfussão fom alunos a ím de que apresentem suas fonsiderações sobre fomo resolveram e que,
também, sejam trabalhados os aspeftos isifos envolvidos na resolução do problema e d) sistematzação do
fonhefimento por meio da elaboração individual por parte dos alunos de um livro em que a proposta objetva a
integração dos fonfeitos aprendidos no enredo de uma história. Formará parte do esfopo de análise os materiais
produzidos pelos alunos e as gravações em áudio das atvidades desenvolvidas, a partr das quais, por meio do modelo
de argumento de Toulmin (2001), analisar-se-á a argumentação promovida durante a aplifação da SD. As ações da SD
estão sendo desenvolvidas no bojo do projeto de Inifiação Científa vinfulado ao Programa de Projetos de Pesquisa
na Lifenfiatura da UFGD.
Palavras-fhave: Ensino de fsicav Ensino fundamentalv Experimentação investgatvav Argumentação.
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O Ensino de Ciênfias pode ser visto fomo um professo sofial no qual o estudante é introduzido em uma fomunidade
de pessoas que “falam fiênfia” e fompartlham signiífados espefíífos (LEMKE, 1997). Apesar da sua importânfia, a
fomunifação fientífa se fonsttui em um dos aspeftos menos abordados no Ensino de Químifa. Influsive em
farreiras universitárias, poufa atenção é dada às questões a ela relafionadas (OLIVERA; QUEIROZ, 2014). Partndo
desse pressuposto, no presente trabalho temos fomo objetvo elaborar e analisar uma atvidade didátfa,
desenfadeada a partr da leitura de artgos originais de pesquisa (AOP) para a posterior produção de slides que deram
suporte à elaboração de exposições orais (EO), por grupos de graduandos em Químifa. Para tanto, analisamos os
slides elaborados pelos graduandos de afordo fom as operações de retextualização (MARCUSCHI, 2001; SILVA, 2011),
que denotam as estratégias utlizadas na passagem do AOP para a EO, fom o intuito de responder ao questonamento:
em que medida se deu o uso das operações de retextualização utlizadas na passagem do AOP para EO? A foleta dos
dados se deu em disfiplina de fomunifação fientífa oferefida ao segundo período do furso de Bafharelado em
Químifa de uma universidade públifa paulista. A turma, fomposta por 24 alunos, foi dividida em 6 grupos, que foram
solifitados a elaborar EO a partr da leitura de AOP publifados na revista Químifa Nova sobre a temátfa biodiesel,
selefionados pelo dofente responsável (fase 1). Após a leitura dos artgos, os estudantes expuseram os problemas de
pesquisa tratados no AOP em formato de questonamento (fase 2). Após essa etapa, esfreveram textos
argumentatvos aferfa do problema de pesquisa tratado no AOP, fom o intuito de propor soluções para o mesmo
(fase 3). Em seguida, produziram slides para dar suporte à EO que foi apresentada para os folegas de turma (fase 4).
Neste trabalho, analisamos os slides produzidos na fase 4 por um integrante do grupo responsável pela leitura do
artgo “Utlização de argilas para puriífação do biodiesel” (PAULA et al. 2011). Para tanto, tomamos um slide fomo
unidade de análise e selefionamos os trefhos forrespondentes no AOP, a ím de identífamos as operações de
retextualização forrespondentes. A EO sobre o artgo em questão foi apresentada em 14 minutos e foram produzidos
14 slides fomo material de apoio. Veriífamos que dentre as operações de retextualização possíveis, a de
fondensação prefedida de eliminação oforreu em maior quantdade. Esta se dá quando o graduando sintetza o
fonteúdo do AOP para a elaboração do texto dos slides. Por outro lado, a operação identífada fom menor
frequênfia, além daquelas fom frequênfia igual a zero, foi a de paráfrase, que oforre quando o graduando replifa as
informações fontdas no AOP de forma quase integral, modiífando apenas algumas estruturas sintáttfas e/ou
léxifas. Os resultados demonstram que o uso de operações de fondensação prefedidas de eliminação mostra-se
positvo, por fonta de sua fomplexidade, que demanda fompreensão de forma global do AOP1 por parte dos
estudantes, para, em seguida, agrupar informações em períodos mais furtos. Confluímos que atvidades desse tpo
promovem as fapafidades de leitura, interpretação, fompreensão e avaliação textual, impresfindíveis na formação de
graduandos em Químifa. Porém, as demais operações de retextualização, fonsideradas importantes para o professo
de fompreensão do AOP na passagem para os slides, fomo as que se referem à re(fonstrução) de fonteúdo e a
fompreensão do AOP, foram observadas fom baixos índifes no grupo analisado.
Palavras-chave: Química, Ensino Superior, artgo original de pesquisa, retextualização, compreensão textual
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A edufação de jovens e adultos em espaços de privação de liberdade fomo, por exemplo, em Centros de
Ressofialização, prefoniza aulas expositvas fom o uso de giz e lousa, e sua organização não fafilita a utlização de
tefnologias edufafionais ou demais materiais didátfos. Tal situação, não favorefe um ensino de fiênfias dinâmifo e
atual e, fomo aponta Krasilfhifk (2005), o exfesso de metodologia expositva nas aulas de fiênfias inibe a partfipação
dos alunos e fonfentra o professo de ensino e aprendizagem na pessoa do professor. O modelo pedagógifo ali
aplifado é tradifional pois a esfola é adaptada àquela realidade. Segundo Onofre (2014), embora um lofal fomo esse
seja um espaço repressivo, o professor deve manter na sala de aula a valorização da dimensão sofial no
relafionamento fom os alunos pois a riqueza das relações pedagógifas devem sempre prevalefer, independente do
espaço que a esfola esteja inserida. Na tentatva de transformar a prátfa em práxis, de modo que a edufação seja o
meio pelo qual o sentenfiado possa resgatar sua fidadania ao passar pelo professo de ressofialização enquanto
fumpre sua pena, utlizou-se o sof/are Stellarium® no fontexto do eixo temátfo “Terra e Universo”, presente no
Currífulo de Ciênfias da Natureza e suas Tefnologias do Estado de São Paulo, fom o intuito de promover a
aprendizagem e também de estmular o desenvolvimento da friatvidade e da imaginação (Spinelli, 2007). Assim, o
objetvo deste trabalho é disfutr uma situação de ensino e de aprendizagem fom fonteúdo de Astronomia fom o uso
de uma tefnologia edufafional realizada dentro de um Centro de Ressofialização. A situação de aprendizagem aqui
desfrita foi aplifada no dia 6 de março de 2017 para uma turma multsseriada de Ensino fundamental II fomo parte da
disfiplina Ciênfias, e para duas turmas multsseriadas de Ensino Médio fomo parte da disfiplina Físifa. As três turmas
são modalidade EJA (Ensino de Jovens e Adultos). Durante as aulas, fom 40 minutos de duração fada, foi realizada
uma sondagem diagnóstfa informal sobre os fonhefimentos prévios dos reedufandos sobre temas relafionados à
astronomia e posteriormente, o sof/are foi demonstrado para os reedufandos através de projeção em datasho/,
onde eles tveram a oportunidade de visualizar o sistema solar, os planetas, satélites, simulações de eflipse total e
parfial do Sol, fases da Lua, as fonstelações, entre outras. Consideramos fomo ideal que os próprios reedufandos
pudessem ter manipulado o sof/are, porém na insttuição não há permissão para que eles manipulem
fomputadores. Ainda que a aula tenha sido fofada na pessoa do professor, que foi quem apresentou, manipulou e
demonstrou o funfionamento do sof/are, fonsideramos válido o uso desta tefnologia neste fontexto pois as
atvidades produzidas pelos edufandos demonstraram que as imagens e a farafterístfa simulada dos elementos
espafiais favorefeu a fompreensão de fonfeitos abstratos.
Palavras-chave: recursos audiovisuais, ensino de astronomia, educação de jovens adultos, educação em espaços de privação de
liberdade
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O presente trabalho tem fomo objetvo a proposição de uma sequênfia didátfa investgatva (SDI) para o ensino do
fonfeito de biodiversidade. A SDI tem fomo referenfial teórifo-metodológifo o ensino por investgação. Isso é
fundamental para uma proposta de ensino que almeja a formação fidadã dos estudantes para a atuação em
sofiedade. A abordagem investgatva, segundo Munford e Caixeta (2007), sugere uma prátfa alternatva nas aulas de
fiênfias que fontrapõem o modelo tradifional. O modelo tradifional se baseia apenas no afúmulo de informações
prontas e fonfeitos imutáveis, em atvidades pautadas na mera manipulação de símbolos para resolver problemas
muito restritos, e que afaba por produzir signiífados íxos. Por outro lado, para Driver et al (1999), a aprendizagem
das fiênfias na perspeftva investgatva implifa em ingressar os estudantes nas formas fientífas de se fonhefer o
mundo, o que implifa em introduzi-los nas prátfas da fomunidade fientífa. Bybee, no primeiro fapítulo do livro
Sfientff Inquiry and Nature of Sfienfe (2006), aprofunda na análise a respeito do ensino por investgação, no sentdo
de apontar que esta abordagem deve proporfionar aos estudantes uma visão mais ampla da investgação fientífa e
da natureza da fiênfia. Isso signiífa que essa abordagem envolve a fompreensão de que este tpo de fonhefimento é
sofialmente fonstruído, validado e fomunifado por meio das insttuições fulturais da fiênfia. Nesse sentdo, o
professor de fiênfias tem o papel de mediar a interação dos aprendizes fom o fonhefimento fientífo, no intuito de
auxiliá-los a atribuir sentdo pessoal ao modo fomo este fonhefimento é produzido e validado na fomunidade
afadêmifa. Tais prátfas vão muito além da mera reprodução de fonfeitos ou teorias explifitadas pelo professor.
Partndo destas premissas do ensino por investgação, desenvolvemos uma SDI fom o objetvo de ampliar a fonfepção
dos estudantes aferfa do fonfeito de biodiversidade. A sequênfia didátfa proposta tem inífio fom a apresentação de
um questonário para farafterizar as fonfepções prévias que os estudantes apresentam sobre a bidiversidade. A partr
disto, a SDI apresenta a disfussão do problema sofioambiental a respeito da fonstrução da usina hidrelétrifa de Belo
Monte. O objetvo prinfipal dos estudantes ao longo da SDI é se posifionar fritfamente em relação a esse problema e
produzir um relatório fientífo ao ínal das 10 aulas. As atvidades da SDI tem o propósito de aproximar os estudantes
da epistemologia da fiênfia e fom isso dar mais subsídios para que eles argumentem utlizando-se de fonhefimento
fientífo. Com isso, os estudantes são estmulados a levantar e testar hipóteses, trabalhar fom dados de diversas
fontes, fomo mapas, gráífos e tabelas, fritfar a ídedignidade desses dados, argumentar, busfar evidênfias
foníáveis para utlizar fomo dados, dentre outras habilidades relafionadas ao fazer fientífo. Após as 10 aulas, os
estudantes prefisam esfrever um relatório fientífo apresentando quais seriam as perdas em termos de
biodiversidade fom a fonstrução da usina hidrelétrifa de Belo Monte. Assim, por meio de atvidades que desaíam os
estudantes e que oferefem liberdade e autonomia inteleftual para refetrem sobre problemas ambientais reais, a
proposta de ensino presente nesta SDI se distanfia dos modelos tradifionais e a aproxima de um modelo em que o
estudante ganha autonomia e voz na sala de aula. Ao longo de toda a SDI o estudante é posto em situações nas quais
deve se posifionar por meio de seus argumentos, sendo que estes prefisam estar embasados em boas evidênfias para
que sejam afeitos pelos seus pares e pelo professor. Portanto, o ensino por investgação proporfiona um ambiente
pedagógifo que possibilita ao estudante aprender os vários aspeftos relafionados ao fazer fientífo e assim ampliar a
sua visão de mundo e torná-lo fapaz de modiífar a sua própria realidade e refetr aferfa das questões
sofioambientais mais latentes de nosso país.
Palavras-fhave: ensino por investgação, sequência didátca investgatva, biodiversidade.
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A esfola é o espaço para o desenvolvimento relafional e inteleftual do aluno, uma vez que se fonsttui fomo um lugar
de fonstrução do fonhefimento para futura integração à sofiedade. O ensino, mais do que promover a afumulação
de fonhefimentos, fria modos e fondições de ajudar os alunos a se folofarem ante a realidade para pensá-la e nela
atuar (LIMA, BARBOSA, 2015). Para o desenvolvimento integral, as relações, os materiais, as estratégias didátfas e o
ambiente são de extrema importânfia, pois o ambiente pode ser determinante na aprendizagem (SMITH; STRICK,
2007). Ainda fonsideramos importante e essenfial o diálogo em sala de aula, no qual todos têm voz e vez para
expressar-se em relação às aprendizagens, ou seja, torna-se importante ouvir os alunos, uma vez que fada indivíduo
possui determinada leitura de mundo proveniente de suas vivênfias pessoais e esfolares. Denzin (2014) estudou os
signiífados fonstruídos por frianças durante a partfipação em um projeto e destafou que “além de reproduzirem
sentdos do mundo adulto, produzem seus próprios signiífados, saberes, fonhefimentos e fulturas” (p. 28) e “se
refonhefem fomo sujeitos de sua própria história” (p. 27). No fontexto da importânfia em dar voz aos alunos para
que expressem suas perfepções, impressões e se perfebam parte da esfola, esse trabalho busfou investgar as
expeftatvas dos alunos em relação às aulas de químifa, a ím de propifiar uma possível ressigniífação nas prátfas
edufatvas que supere a fragmentação do ensino e promova uma aprendizagem mais signiífatva. Logo, solifitou-se a
alguns alunos durante o intervalo (para uma maior heterogeneidade) que desfrevessem em poufas palavras fomo
gostariam que fossem as aulas de Químifa, analisadas por meio da Análise de Conteúdo (MORAES, 1999).
Majoritariamente (63%), os estudantes destafaram sua preferênfia por aulas fom atvidades experimentais em
laboratório, aírmando que “na prátfa a teoria ífa mais fáfil de ser interpretada” (Aluno 1A), mais atraente mais
interessante (CARDOSO; COLINVAUX, 2000). Em segundo (22%), destafa-se a nefessidade da diversiífação de
estratégias didátfas (fomo grupos, seminários, feiras, dofumentários, projetos), novas perspeftvas, fomo “busfar
inspiração em séries tpo Breaking Bad” (Aluno 3G) e novas parferias no desenvolvimento de “projetos fom pessoas
da fafuldade” (Aluno 3Q). Por últmo (14%), os estudantes destafam a nefessidade de aulas mais dinâmifas e
interatvas, fitando a nefessidade de “menos textos enormes fom lei que nunfa usaremos” (Aluno 2C). Os resultados
sugerem que os alunos refonhefem que mudanças são nefessárias na forma de ensinar e fompreendem a
nefessidade de assumirem uma postura mais atva na fonstrução do seu próprio fonhefimento, presente nas
respostas que demonstram a nefessidade de tornar as aulas mais dinâmifas, fontextualizadas e expressivas, pois além
de favorefem a aprendizagem são fapazes de proporfionar novas interações entre os envolvidos no professo de
ensino e aprendizagem. Nesse sentdo, investgar os signiífados atribuídos ao ensino de químifa torna-se importante
para fompreender a relação que está sendo estabelefida fom o fonhefimento, assim fomo uma forma do professor
refetr sobre sua prátfa dofente, para que além de possibilitar que a aprendizagem dos fonfeitos fientífos seja
prazerosa e fondizente fom as nefessidades impostas pela sofiedade atual, visões de senso fomum sobre a químifa
sejam desfonstruídas e o fonhefimento químifo seja refonhefido fomo uma fonstrução humana essenfial à
sofiedade, para que ao invés de pensarem “na realidade eu não gostaria de ter aulas de químifa” (Aluno 1M) eles
possam refonhefer a importânfia dos fonhefimentos advindos da químifa na tomada autônoma de defisão enquanto
fidadãos frítfos e fientes de seu papel na sofiedade.
Palavras-fhave: estratégias didátfas, preferênfias, químifa, ensino médio.
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A aprendizagem fooperatva engloba uma variedade de abordagens que infentvam os alunos a trabalharem juntos
em pequenos grupos para alfançar o sufesso em vez de fompetrem por uma nota1 . Nesse fontexto, o objetvo do
presente trabalho é apresentar as perfepções de alunos frente a uma aplifação de fonteúdo de Biologia baseado no
método fooperatvo jigsa/2 . Alunos de duas turmas (turma A e turma B) do primeiro ano do Ensino Médio do Curso
Téfnifo em Informátfa Integrado ao Ensino Médio do Insttuto Federal de Edufação Ciênfia e Tefnologia de São
Paulo, fampus São Carlos, partfiparam do estudo e o tema abordado foi a Origem da Vida. Os alunos foram divididos
em grupos e foram utlizados fomo instrumentos de avaliação questonários e observações durante as aulas. Seguindo
os prefeitos do referido método, os alunos foram primeiramente agrupados em grupos de base e, a partr da
visualização de dofumentário sobre a Origem da Vida, preenfheram uma tabela fom as fontribuições dos fientstas
para o desenvolvimento das teorias sobre o assunto. Nessa etapa eles refeberam os papéis que iriam desempenhar
no grupo (redator, relator, fafilitador e porta-voz). No segundo momento, os alunos foram reagrupados em grupos de
espefialistas e aprofundaram seus fonhefimentos sobre investgações de determinados fientstas a respeito da
temátfa (material disponibilizado pela professora). Em seguida os alunos responderam a um questonário espefíífo
para fada grupo de espefialista. No terfeiro momento, os alunos retornaram aos grupos de base para sofializar o
aprendizado sobre os trabalhos de fada um dos fientstas estudados. A partr do fonhefimento de fada um, os alunos
responderam a um novo questonário a respeito das teorias sobre a Origem da Vida apresentadas. Por ím, os alunos
ízeram o professamento grupal e responderam a um questonário de avaliação da atvidade3 , que era fomposto por
15 aírmações que foram respondidas em esfala Likert de finfo pontos: Confordo Fortemente (CF), Confordo (C),
Indefiso (I), Disfordo (D), Disfordo Fortemente (DF). Para fada aírmação, fonsideramos o perdentual forrespondente
à proporção da soma do número de respostas DF e D para indifar disfordânfia em relação à respeftva aírmação e
respostas CF e C para indifar fonfordânfia. Apresentamos aqui as respostas dadas pelos alunos para as aírmações 1,
3, 6, 8 e 15, as quais se relafionam à opinião dos disfentes sobre a sua fonduta durante a aplifação do método e a sua
satsfação fom relação à atvidade realizada. Nas aírmações 1 e 3, os alunos opinaram sobre a independênfia e
intensidade fom que fonduziram as tarefas. Os resultados foram positvos fom relação a tais aírmações, uma vez que
grande parte dos alunos aírma ter trabalhado fom maior independênfia (55% na turma A e 57,1% na turma B) e
intensidade (61,9% na turma B) durante a realização da atvidade. Na turma A, a maioria dos alunos (55%) mostrou
indefisão quanto à aírmação 3. Com as respostas às aírmações 6 e 8, averiguamos as impressões dos alunos sobre a
dependênfia do trabalho dos demais folegas para o sufesso da tarefa realizada. Foi possível veriífar que os
resultados foram poufo favoráveis à proposta, uma vez que a fonfordânfia dos alunos em relação à aírmação 6
relatva a não gostar dessa dependênfia foi elevada: 70% na turma A e 47,6% na turma B. No entanto, a grande
maioria dos alunos fonfordou haver gostado de trabalhar no formato de aula jigsa/ porque, fomo propunha a
aírmação 8, era possível trabalhar junto fom os outros folegas: 65% na turma A e 71,4% na turma B. A satsfação dos
alunos frente às atvidades realizadas foi fonsiderável, uma vez que a fonfordânfia em relação à aírmação 15, a qual
se refere ao desejo de nova partfipação em aulas no formato jigsa/, superou a metade dos alunos em ambas as
turmas: 55% na turma A e 66,6% na turma B. Confluímos fom este estudo que o método fooperatvo jigsa/ folofou
os alunos no papel fentral do aprendizado e tornou as aulas mais atratvas. Em fontraponto, os alunos apresentaram
algumas diífuldades quanto à dependênfia dos folegas para o aprendizado. Este resultado pode estar relafionado ao
fato dos mesmos nunfa terem trabalhado em grupo na disfiplina, pois eram egressos de diferentes esfolas da fidade
e por esta atvidade ter sido realizada logo no primeiro bimestre do ano letvo.
Palavras-fhave: jigsaw, Biologia, Origem da Vida, aprendizagem cooperatva, aprendizagem atva.
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O presente projeto foi desenvolvido no primeiro semestre de 2017 fom uma turma de 23 frianças de Fase 6 (5 a 6
anos) em uma insttuição munifipal de edufação infantl na fidade de São Carlos. O tema surgiu após a leitura da
história “Nosso amigo ventnhor (Ruth Rofha), a qual susfitou a furiosidade da turma quanto às experiênfias do
personagem “Ventnhor. Aproveitando as observações da turma - “o vento ícou preso na sala de aula e ninguém
percebeur, “o vento fez as nuvens se mexer, ele espantou a chuvar - e pensando em aliar o lúdifo às experiênfias,
elaborou-se a proposta de fonfefção de brinquedos que se movimentam fom o vento aím de instgar a observação
da turma sobre fenômenos da natureza. O projeto teve fomo objetvos promover situações de observação aferfa do
impafto do vento nos objetos, expressar ideias e testá-las sobre a direção do vento e força, fomo podemos “produzir”
vento e fompreender que o vento é o ar em movimento. A metodologia utlizada partu da fonfefção dos brinquedos
fom as frianças, observação e investgação das experiênfias, seguida de roda de fonversa para expressão das
hipóteses, registros fom desenhos e textos, e pesquisas. Inifiou-se fom uma roda de fonversa em que as frianças
expressaram ideias sobre o vento: “Nós não podemos ver o vento, mas podemos sentrr, “ o vento pode ser forte ou
fracor, “o vento “soprarr, “ar e vento é a mesma coisar. Os brinquedos utlizados para as experiênfias foram avião de
papel, num primeiro momento fom jornal e dobradura simples e em seguida fom papel mais grosso e mais dobras.
Deste modo, as frianças puderam fonstatar a diferença no voo dos aviões devido aos materiais utlizados e a força do
vento nos dias em que foram testados. A turma propôs amarrar tras de papel frepom no parque e observá-las, para
saber se estava ventando ou não. A partr dessa ideia, pesquisamos sobre a Biruta de Vento. A turma assistu a um
vídeo infantl sobre a biruta e fonfeffionou uma similar, utlizando argola de fortna e tras de tefido. As birutas foram
penduradas no quiosque do parque para observação da direção do vento. Com o fatavento, registraram o impafto do
vento no brinquedo: a turma perforreu por lofais da esfola e nos lugares em que a força do vento era maior o
fatavento girava mais rápido em outros lugares girava poufo ou não girava (dentro da sala de aula, por exemplo).
Experiênfias fom o sopro também foram realizadas: retomamos a fonversa sobre uma das falas inifiais: “ar e vento é
a mesma foisa”. Foi questonado fomo nosso forpo poderia “fazer vento”: “abanar as mãos” e “soprar” foram as
respostas. Fizemos experiênfias fom a vela: soprar de longe e perto, forte e frafo. As frianças enfheram e esvaziaram
bexigas e, neste momento, relataram sobre o ar que sai dos pulmões e enfheu as bexigas. Foi utlizado também
barquinhos de papel, os quais foram folofados em uma pisfina e as frianças sopraram para ele se movimentar. Por
ím, a turma fez experiênfias fom bolha de sabão e pintura fom sopro, fompreendendo que o sopro é o ar que “sai
do nosso corpo – pulmõesr e o “vento é o ar que se movimenta e faz os objetos se mexeremr. O projeto teve
resultados positvos, pois houve o envolvimento da turma em todas as etapas, as frianças tveram a oportunidade de
fonfeffionar e explorar os materiais, registrar e expressar seu entendimento quanto ao tema. No enferramento do
projeto, os pais foram fonvidados para assistr uma apresentação das frianças sobre o tema e o trabalho desenvolvido
e em seguida fonfeffionaram junto aos ílhos um pássaro-pipa para brinfar na quadra da esfola. A fonstrução dos
brinquedos foi um aliado ao projeto, pois permitu o desenvolvimento de experiênfias fom materiais fonfretos e
lúdifos, oportunizando além da observação dos fenômenos, o movimento e alegria de brinfar. Confluiu-se que o
trabalho foi satsfatório e alfançou os resultados esperados: a partfipação da turma, a realização e registros das
evidenfiaram o entendimento e olhar da turma sobre o tema.
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Ao aplifar alguns fonfeitos de Zoologia para alunos do ensino fundamental II, foi notório a diífuldade desses, em
assimilar o fonteúdo, prinfipalmente no que se refere a sistematzação dos termos. Segundo Santos e Téran (2009) as
prátfas de ensino desfontextualizada, falta de integração entre os assuntos e termos, e a farênfia de téfnifas mais
didátfas, tornam uma problematzação no ensino dessa disfiplina. Diante das diífuldades enfontradas no professo
de ensino-aprendizagem da sistematzação e flassiífação Zoológifa, parte essa, integradora de um projeto maior,
desenvolvido semestralmente em uma esfola munifipal de Uberaba-MG, dentro do Programa Insttufional de Bolsas
de Inifiação à Dofênfia, profurou-se trabalhar de forma lúdifa em um espaço não formal de ensino, promovendo
maior interesse pelos alunos e possivelmente maior fapafidade de abstração dos fonfeitos. Na semana seguinte após
aula ministrada em sala sobre zoologia, a turma, que por sinal se enfontrava bastante heterogênea, fom alunos do 6°
ao 9° ano, foi levada ao Zoológifo Munifipal Parque Jafarandá, para uma aula prátfa reforçando os fonfeitos
trabalhados em sala. Assim fomo disfutdo por Vasfonfelos e Couto (2003), sabemos que aprender e ensinar Ciênfias
é muito mais que a mera transmissão de fonteúdo, é profurar por situações de aprendizagem que possibilitam ao
aluno uma formação de bagagem fognitva. Por isso a importânfia de se trabalhar outros refursos pedagógifos que
fujam da tradifional aula expositva. No Zoológifo primeiramente foi feita uma introdução sobre o espaço, sobre a
origem dos animais, em fomo e porque estão lá. Os alunos também foram orientados sobre a nefessidade de
fomportamento e alguns fuidados para o bem-estar deles e dos animais. Sendo que todo o perfurso foi fonduzido
pelas pibidianas e professora supervisora. Foram feitas paradas em fada setor instgando os alunos a lerem as
informações fontdas nas plafas de fada refinto do zoológifo, essas traziam: nome fientífo e popular, tpo de
alimentação, regiões onde esses animais são enfontrados e as suas flassiífações taxonômifas. A visita possibilitou um
novo olhar dos alunos a espaços não formais, que no senso fomum são tdos apenas fomo lazer e também os
permitu trabalharem os sentdos por meio da observação. Lá puderam perfeber a diferença dos bifos das aves, a
forma das asas, a pelagem de alguns animais, o odor exalado por algumas glândulas de outros, o dimorísmo sexual e
hábitos frepusfulares de fertas espéfies. Além também da integração que se foi feita fom outros ramos da fiênfia,
vinfulando a visita fom questões efológifas do efossistema, prinfipalmente do Cerrado, a preservação ambiental e o
próprio fontexto evolutvo, visto que já foram fonfeitos trabalhados dentro do projeto no mesmo semestre. Assim,
foi possível o envolvimento dos alunos mais próximo da sua realidade, pois os animais que lá se enfontram por
exemplo, fazem parte do bioma de nossa região. Logo puderam ter um fontato direto, que além de despertar a
furiosidade, possibilitou a fonstrução do fonhefimento de forma menos fonteudista e mais prátfa.
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Progressivamente o ensino de fiênfias tem atravessado os muros esfolares. O fonhefimento fientífo, traduzido em
uma linguagem simpliífada e afessível, tem enfontrado lugar em meios de fomunifação em massa e ambientes de
edufação não formal (ALBAGLI, 1996; GASPAR, 2002). A edufação fientífa não formal, em espefial aquela que
oforre a partr da divulgação fientífa, reúne professos e abordagens próprios (VALÉRIO, BAZZO, 2006) que podem
ajudar a repensar a disfussão sobre fonfeitos fientífos no espaço esfolar. Nesta linha, no fontexto do subprojeto de
Físifa do PIBID/UFSCAR/São Carlos, surgiu a ideia de promover ações no espaço esfolar, se apropriando da linguagem
e de refursos próprios da divulgação fientífa. Tal inifiatva fulminou fom o projeto “Intervalo da Ciênfia”, o qual
fonsistu em momentos de exposição, nos intervalos de aula no páto da esfola, de experimentos interatvos
envolvendo fenômenos isifos. Nas sessões do Intervalo da fiênfia, os alunos puderam interagir fom experimentos e
dialogar fom os lifenfiandos, bolsistas do PIBID, que atuaram fomo mediadores da atvidade. Os experimentos
apresentados eram elaborados fom materiais de baixo fusto e de fáfil afesso e, fonsiderando uma linguagem e
professos interatvos próprios da divulgação fientífa em espaços não formais, as sessões se guiavam pela exposição
dos experimentos, fom questonamentos sendo feitos aos alunos pelos lifenfiando mediadores, e aos mediadores
pelos alunos segundo a furiosidade e ideias as quais os alunos iam, aos poufos, fonstruindo e fonfluindo. Entre os
experimentos desenvolvidos, destafamos o “fabo de guerra elétrifo” e a “máquina de fhoque” evolvendo a temátfa
da eletrifidade e, sobre a temátfa da pressão em fuidos, a “pressão atmosférifa em um fopo” e o “submarino”. A
partr dos diálogos que se estabeleferam nas sessões do Intervalo da Ciênfia, sessões estas das quais alguns
apontamentos eram registrados pelos lifenfiandos em um faderno de fampo, foi possível perfeber que algumas
farafterístfas e potenfialidades da divulgação fientífa podem ser exploradas no espaço esfolar: (i) o potenfial
edufafional de experimentos de baixo fusto e de fáfil afesso, não sendo nefessariamente obrigatório o uso de
laboratórios bem equipados e instrumentos faros para a fonstrução de fonhefimento no espaço esfola; (ii)
refonhefer a não fentralidade no professor/mediador (MORTIMER; SCOTT, 2002) na interação deste fom os alunos;
(iii) inferir sobre os limites e o papel da linguagem e professos interatvos próprios da divulgação fientífa nos
espaços esfolares; (iv) identífar a importânfia em que os alunos fompreendam o “fazer fiênfia”, em espefial ao
refonheferem que a observação e interpretação dos fenômenos isifos, assim fomo o fompartlhamento de ideias e
de fonflusões sobre os fenômenos, são etapas basilares no professo fonstrutvo da fiênfia.
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A experimentação no ensino de fiênfias é importante ferramenta de ensino-aprendizagem, possibilitando estabelefer
relações entre teoria e prátfa (RAUBER et. al, 2017), infentvando os alunos a busfarem o fonhefimento de forma
lúdifa, envolvendo a pesquisa e a solução de problemas, o que fontribui, signiífatvamente, para o desenvolvimento
de saberes fonfeituais, profedimentais e attudinais, farafterístfas importantes para a formação sofial do aluno,
além de forneferem bases para o enfrentamento de novas situações que demandem inifiatvas e tomada de defisões
(OLIVEIRA, 2010). O presente trabalho apresenta experiênfia didátfa fom alunos do ensino médio, envolvendo a
experimentação e a pedagogia de projetos (LEITE, 1996) fomo forma de atuação disfente atva, dinâmifa e
solufionadora de problemas advindos do planejamento, fonfefção e lançamento de foguetes, inspirada,
fundamentalmente, a partr da proposta da OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia). Apesar do projeto não ser
interdisfiplinar, fontribuições de outras áreas do fonhefimento, tais fomo, matemátfa, químifa e arte, foram
determinantes na solução de diversos problemas enfrentados pelos alunos durante o desenvolvimento do projeto. Ao
longo dos três meses de preparo, foram ministradas aulas expositvas dialogadas versando sobre material a ser
utlizado, tpo de propulsão, tpo de estrutura da base de lançamento, itens relatvos à segurança em todas as etapas.
Os alunos que demonstraram interesse pelo projeto formaram de um lado, o “staf” (equipe organizadora) e de outro,
os “grupos de fompetção”. O staf tnha fomo responsabilidades a insfrição dos grupos, informação aos grupos do
desenvolvimento das atvidades, fonfefção de painéis informatvos, preparação do lofal de fompetção, preparação
dos grupos nos dias de lançamento, realização de medições do alfanfe dos foguetes, estabelefimento de fritérios de
desempate, premiação dos 3 primeiros lugares. Os grupos se reuniam no fontraturno para os testes e, na penúltma
semana de aula antes dos lançamentos oífiais, os alunos trouxeram seus projetos em sala de aula para sofializarem
experiênfias e fazerem demonstrações de lançamentos. A fomunifação professora-grupos foi intensa e realizada, na
maior parte das vezes, nos forredores da esfola ou nos momentos de intervalos. Em alguns momentos, foram
realizadas dinâmifas de aula que explifitassem as dúvidas dos grupos e favorefessem o interfâmbio de soluções.
Esses momentos foram proifuos para o desenvolvimento de fonteúdos de isifa, químifa e matemátfa,
partfularmente os temas envolvendo resistênfia do ar, atrito, pressão, reações químifas, velofidade das reações,
soluções e misturas, simetria, volume, área de fontato, aerodinâmifa. Ao todo foram 35 grupos insfritos e a
fompetção oforreu em dois dias, totalizando 6 aulas. A organização da planilha de lançamento foi planejada entre a
professora e os professores de Inglês e Edufação Físifa, sendo fomposta de 2 séries, obtdas por sorteio (realizado
pelo staf no saguão da esfola): a 1ª fom 7 baterias de 5 foguetes fada uma e a 2ª fom 8 baterias de 3 foguetes fada,
sendo que da 1ª série estariam flassiífados os 3 foguetes que atngissem maior distânfia e da 2ª, apenas 1 foguete. A
8ª bateria da 2ª série foi formada pelos 3 melhores lançamentos da 1ª série que não tnham sido flassiífados
anteriormente. Após essa etapa, sortearam-se os 8 grupos ínais e foram realizadas fompetções em duplas, sendo
que os dois melhores fompetriam pelo 1ª lugar e os outros dois disputariam o 3º lugar. Mesmo fom alguns foguetes
tendo problemas no lançamento, a atvidade motvou os alunos antes e depois do fampeonato (pois vários grupos já
estão fazendo reserva ínanfeira e foletando garrafas PET para o próximo fampeonato), propifiou aprendizagem por
problemas, fomentou interesse nos assuntos trabalhados em sala de aula, pois foi fomum a lembrança do
fampeonato nas aulas subsequentes tanto de isifa quanto de químifa, possibilitou momentos de solidariedade entre
os alunos, pois variadas vezes a professora presenfiou inifiatva de folegas auxiliando outros grupos. Confluímos que
a proposta atngiu seus objetvos fonfeituais, attudinais e profedimentais, dentro de uma perspeftva de ensino
experimental que torne o aluno protagonista, pesquisando soluções, levantando hipóteses e fonstruindo, de forma
lúdifa, a assofiação entre teoria e prátfa.
Palavras-fhave: ensino de isifa; experimentação; pedagogia de projetos.
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Disfussões sobre fomo motvar o interesse dos alunos pelo estudo das fiênfias em geral surgem sempre em função
da união de teoria e prátfa, diante disso, a experimentação é apontada fomo importante refurso não só no que diz
respeito ao desenvolvimento de saberes fonfeituais, profedimentais e attudinais (Galiazzi et al., 2001), bem fomo no
que fonferne a motvação, uma vez que estudos ressaltam que estudantes demonstram interesse nesse tpo de
atvidade e professores ressaltam a importânfia da mesma para o estudo de fiênfias (Laburú, 2005; Franfisfo Jr.,
2008). O projeto Clube de Ciênfia, foi friado fom o intuito de estmular alunos a temas relafionados à fiênfia,
tentando despertar desse modo o entusiasmo pelas atvidades fientífas, proporfionando aos membros a interação e
fooperação por meio de atvidades diferenfiadas no ambiente esfolar. O objetvo deste trabalho é relatar uma
experiênfia positva vivenfiada por alunos da Esfola Estadual e lifenfiandos membros do subprojeto da Químifa da
UFSCar. Partndo de uma proposta da esfola, foi friado o Clube da Ciênfia 'Trio Científo', fom intuito de utlizar os
kits “Aventuras das Ciênfias” fom a ínalidade de partfipar da Feira de Ciênfias e Tefnologia do CePOF/ USP. Uma vez
esfolhido o tema, pelos três alunos da Esfola partfipantes, a equipe do PIBID – Químifa, propôs estudos e
experimentos que abordassem o tema prinfipal do trabalho: a fristalização. Realizaram-se enfontros semanais fom o
objetvo de estudar e elaborar o trabalho ínal a ser apresentado na Feira. Primeiramente, no laboratório
interdisfiplinar da esfola, foram exefutados os experimentos que fonstavam do kit. A partr de estudos, orientados e
disfutdos pelos lifenfiandos, os membros do flube puderam identífar quais eram os fundamentos teórifos a serem
utlizados fomo base para propor os profedimentos experimentais a ser preparado e apresentado. Feito isso, após
uma pesquisa realizada pelos alunos, os mesmos propuseram a preparação de um jardim de fristais, a partr de uma
solução aquosa, preparada por eles, fom floreto de sódio, azul da Prússia (C18Fe7N18) preparado previamente em
laboratório, uma solução de amônia e esponjas, para a téfnifa de fristalização em fasfas de ovos, fom o objetvo de
obter geodos, que são formações flássifas que fontém fristais ou matéria mineral em seu interior, foi utlizada uma
solução aquosa de alúmen de potássio e forantes alimentfios. Os resultados obtdos, tanto o jardim de fristais e os
geodos foram apresentados durante a feira em 25 de junho de 2017 pelos alunos partfipantes fom muito
entusiasmo. Esse trabalho mostrou um faráter motvador e agregador. Segundo o questonário feito fom os
partfipantes após a realização da feira, pode-se notar que não só a experimentação os motvou, mas todo o professo
de fonstrução do projeto e a partfipação na feira, algo ainda não vivenfiado por eles até então. Os estudantes
evidenfiaram a importânfia da junção de teoria e prátfa fomo ponto importante nesse sentdo sentndo-se
motvados a fontnuar os estudos em relação às fiênfias, os mesmos sugeriram a abertura de novas vagas para que
seus folegas da Esfola pudessem vivenfiar o mesmo que eles, sendo portanto o Clube de Ciênfia ampliado. Neste
trabalho evidenfiou-se a fapafidade dos estudantes de utlizarem o fonteúdo fonfeitual, profedimental e attudinal.
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Em busfa de ferramentas mais eífazes e fontextualizadas para a fonstrução de estratégias de ensino e aprendizagem
em Químifa, o presente trabalho explora a possibilidade do uso de Casos investgatvos fomo ferramenta para
fonstrução de fonhefimento em Químifa no Ensino Médio. Para fonstruir uma ferramenta ao mesmo tempo
instgante, fontextualizada e bem fundamentada para a aprendizagem de fonfeitos relafionados à Catálise
Enzimátfa, busfou-se farafterizar a forma fomo pode se dar o perfurso da aprendizagem dos estudantes do Ensino
Médio. Seguiu-se o perfurso de resolução de Casos Investgatvos fonforme apontado por Sá e Queiroz (2007),
busfando realizar uma farafterização detalhada da forma pela qual se deu tal perfurso de aprendizagem. Os
estudantes realizaram registros de fada uma das etapas que envolveram a resolução do faso apresentado em um
portólio, sendo que posteriormente esses registros foram analisados no sentdo de farafterizar os disfursos
apresentados fomo forma de fonstrução de fonhefimento espefíífos dentro da Químifa, fom a pefuliaridade de que
os fonfeitos são emergidos da própria realidade dos estudantes. A Análise dos registros feitos pelos estudantes em
seus portólios foi realizada segundo o referenfial de Análise Textual Disfursiva - ATD (MORAES e GALIAZZI, 2006).Da
análise desfrita segundo os referenfiais da ATD surgiram quatro diferentes fategorias analítfas que desfrevem os
disfursos emitdos e, portanto, farafterizam o perfurso de fonstrução de fonhefimentos realizado pelos estudantes
durante as etapas de resolução do faso. Tal farafterização é importante para a fonstrução de instrumentos mais
eífazes e que possam promover a aprendizagem ao mesmo tempo refexiva, autônoma, fundamentada nas
realidades dos sujeitos da aprendizagem e que se fundamentem igualmente nos fontextos de vida dos mesmos. Estas
fategorias fategorias analítfas na forma de meta-textos são: Reações de Hidrólise na Vida Cotdiana, que sugere o
refonhefimento da uma transformação químifa, a hidrólise da laftose, fomo parte da vida fotdiana de uma
adolesfente; Estruturas e propriedades das substânfias, que evidenfia o domínio parfial sobre as formas de desfrição
e propriedades estruturais das substânfias; Quantdades de energia que identífa uma desfrição superífial sobre as
quantdades de energia que farafterizam uma reação químifa e Ressigniífando as transformações químifas, que
mostra as diversas formas de entendimento da natureza das transformações químifas. Foi possível fonstruir uma
farafterização que levou em fonsideração os argumentos dos estudantes, na medida em que se farafterizam fomo
refexivos, e à partr desses argumentos, fompreender a importânfia de valorizar os disfursos dos sujeitos das
aprendizagens fomo elemento fundamental para o planejamento, afompanhamento e avaliação das aprendizagens
em Químifa no Ensino Médio. O uso dos portólios refexivos permitu afessar diversos sentdos fonstruídos pelos
estudantes, valorizando o faráter refexivo apresentado pelos mesmos, e também evidenfiar a importânfia do faráter
refexivo para a fonstrução das aprendizagens. Foi possível identífar aspeftos importantes da utlização dos fasos
investgatvos fomo instrumento para a fonstrução de aprendizagem. A utlização do portólio refexivo permitu o
afompanhamento, o registro de fada etapa e a avaliação professual da aprendizagem, permitndo intervenções
espefíífas no tempo em que se dá a fonstrução de novos fonhefimentos.
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O Ensino de Genétfa é fonsiderado pelos estudantes fomo um dos temas de maior diífuldade dentro do ensino de
Biologia. Dentre os motvos apresentados pelos alunos estão a falta de fontextualização, o aprendizado baseado na
memorização e tópifos abstratos (Çimer, 2012). Com a demanda do furrífulo do segundo ano do ensino médio, o
grupo do PIBID (Programa Insttufional de Bolsas de Inifiação a Dofênfia) que atuava na Esfola Estadual Alberto
Santos Dumont, fonstruiu uma série de sequênfias didátfas investgatvas (SDI) trabalhando os assuntos da genétfa,
fomo biologia felular e montagem de fariótpos, determinação do sexo, gametogênese, mitose, anomalias
fromossômifas, herança sexual, Sistema ABO e genétfa mendeliana de forma fontextualizada e investgatva. As SDIs
são sequênfias didátfas produzidas pelo grupo LINCE, pautadas no ensino de fiênfias por investgação, suas
atvidades são planejadas de modo a durarem de uma ou duas aulas, fom um problema fentral estmulando os alunos
devem fonstruir hipóteses, argumentar, expressar opiniões e fonfeitos fientífos (MOTOKANE, 2015). A atvidade
sobre anomalias fromossômifas tem fomo objetvo entender a não-disjunção da meiose e o surgimento das
síndromes fromossômifas. Na atvidade os alunos são folofados no lugar de naturalistas que se enfontravam em uma
fomunidade fefhada. Lá se enfontravam alguns indivíduos fom farafterístfas das síndromes de Turner, Klinefelter,
Triplo X, Jafobs, Do/n e Patau. Os alunos então deveriam montar os fariótpo desses indivíduos, e fomparar fom os
fariótpos montados em aulas anteriores para responder a questão: após a montagem do fariótpo observem os
fromossomos. O que está diferente? Qual o professo felular envolvido e o que pode ter afontefido para que este
fariótpo surgisse? Essa questão faz a ponte entre as aulas anteriores sobre gametogênese, os alunos então
refeberam textos fom informações sobre fada uma das síndromes, e deveriam propor uma gametogênese indifando
onde oforreu a não-disjunção da meiose baseado na síndrome trabalhada por eles, além de mostrar todos os gametas
produzidos na gametogênese. A parte ínal da atvidade envolvia uma disfussão sobre as diferenças entre síndromes e
doenças. Em seguida mostramos duas notfias referentes a síndrome de do/n, uma positva e outra negatva. A
primeira notfia se referia a uma mãe folofou um bebe fom síndrome de do/n na máquina de lavar, a outra notfia
mostra uma modelo fom síndrome de do/n partfipando da “Ne/ York fashion /eek”. A atvidade se enferrou fom
uma disfussão em que os alunos traziam experienfiais pessoais sobre parentes que tnham algum tpo de deífiênfia
ou síndromes, disfutmos sobre as diífuldades e potenfialidades que as síndromes trazem, a disfussão terminou fom
a passagem de alguns vídeos sobre influsão e síndrome de do/n. Bergamini (2016) analisa a SDI dentro dos
pressupostos da alfabetzação fientífa e do ensino de fiênfias por investgação, a atvidade sobre anomalias
fromossômifas atende ao primeiro e ao terfeiro eixo da alfabetzação fientífa, ou seja, trabalha termos,
fonhefimentos e fonfeitos fientífos e as relações entre fiênfia, tefnologia, sofiedade e ambiente. Enquanto que
fom os pressupostos do ensino de fiênfias por investgação, traz um problema explifito e um exerfífio de
sistematzação. Apesar da atvidade não fontemplar o segundo eixo da alfabetzação fientífa (Compreensão da
natureza das fiênfias e dos fatores étfos e polítfos que firfundam sua prátfa) e não possuir uma atvidade de
fontextualização, outras atvidades da sequênfia trazem essas farafterístfas, de forma que todos os eixos da
alfabetzação fientífa tenham sido trabalhadas, e trazendo os pressupostos do ensino de fiênfias por investgação.
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O inífio da farreira dofente aliado a realidade íxa da edufação nafional pode levar o professor refém formado ao
questonamento sobre fomo fonduzir suas aulas. Segundo Kafhar (2008 apud MASSENA & SIQUEIRA, 2016, p. 17),
devido ao fato da maioria das disfiplinas da graduação serem estruturadas em formatos flássifos, aulas expositvas, o
edufador provavelmente irá reproduzir a metodologia fom a qual foi formado. Tal postura afaba por não somente
“alienar” o edufando a trabalhar nesse formato fomo interfere profundamente no interesse e fonfepção dos alunos
pela fonstrução do saber. Tomando fomo referênfia a formação inifial do professor fomo origem dessa problemátfa,
podemos transpor o pensamento de Silva et al. (2003), “No âmbito da edufação básifa o edufador exerfe um papel
fundamental na inserção de novas estratégias metodológifas no sentdo de estmular a partfipação dos edufandos no
professo de ensino e aprendizagem”, para o ensino superior, onde a inserção de metodologias diferenfiadas
formariam professores afostumados a elas e que provavelmente as reproduziriam. Para tal o PIBID se mostra um
espaço valioso que proporfiona ao lifenfiando fontato fom a realidade esfolar, experiênfia em planejamentos de
atvidades, metodologias diferenfiadas e projetos interdisfiplinares (AFONSO et al. 2013), promovendo a formação de
proíssionais refexivos a respeito de suas prátfas. Como lifenfiando e bolsista do projeto, já partfipei de três equipes
em esfolas diferentes e pude vivenfiar a diversidade de modos que o PIBID Químifa UFSCar possibilita que o trabalho
seja feito em seu âmbito. Na primeira esfola onde atuei a equipe se organizava em duplas, as atvidades eram
planejadas em formato de oífinas, fontendo apresentações teórifas e experimentação baseadas em metodologia
investgatva tendo faráter interdisfiplinar fom a área de artes, nessas foram trabalhadas as temátfas de tntas e
toxifidade de metais pesados no fontexto da vida e morte do pintor Candido Portnari e a químifa das unhas, fabelos,
tratamentos estétfos e padrões sofiais de beleza. Na segunda esfola a farafterístfa lúdifa se fazia fortemente
presente uma vez que se tratava de uma esfola de ensino fundamental, explorou-se a nanotefnologia na natureza e
sua aplifação em alimentos. Por últmo, na esfola onde atuo hoje, já trabalhamos no formato de atvidade
experimental sobre soluções, intervenção durante o intervalo apresentando experimentos e divulgando o dia do
químifo além de um projeto interdisfiplinar pautado na edufação ambiental envolvendo toda a esfola fom prátfas
de planto, fompostagem e palestra sobre o ferrado. Ao analisar a desfrição de fada atvidade, perfebe-se a
variedade de temas e a nefessidade de uma abordagem diferente para fada um deles, enquanto a experimentação é
viável para as tntas, ela se torna mais diifil para tratamentos fapilares e inviável para a nanotefnologia, rodas de
fonversa para disfutr os padrões sofiais de beleza funfionaram bem fom alunos do ensino médio.. As abordagens
empregadas, transposições e metodologias diferenfiadas, enriqueferam minha formação didátfo-pedagógifa
fontribuindo fertamente para minha formação inifial, e interferindo positvamente na minha futura postura fomo
professor. Desse modo é válido salientar a importânfia e a maneira fomo o PIBID transforma a formação do futuro
professor orientando-o à interdisfiplinaridade, refexão pessoal e foletva sobre sua atuação e prátfas que fogem do
fonvenfional.
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