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  A CONTEXTUALIZAÇÃO DO ENSINO DA TABELA PERIÓDICA NO LIVRO DIDÁTICO 

  Amanda Moraes Vitor Pinto(PIBIC/CNPq); Maria Cristina do Amaral Moreira (PROPEC) 

Resumo: 

A pesquisa que realizamos problematiza o livro didático. Estudamos no ano de 

2015/2016 o dialogismo em textos direcionados ao ensino de química, na configuração 

do tema tabela periódica para primeiro ano do ensino médio. Focamos o estudo no livro 

da coleção didática mais utilizada em toda rede escolar, a mesma foi aprovada pelo 

PNLD de 2015. Os trechos do texto foram analisados a partir da obvervação e pesquisa 

de Mikhail Baktin, nos conceitos presentes em seus estudos tais como, locutor, 

alocutário, planos enunciativos e gêneros do discurso. A conclusão foi de que os textos 

analisados configuram-se num gênero discursivo com dialogismo reduzido não atingindo 

contextualização necessária em questões práticas envolvendo a química e o social. O 

entrelaçamento dado aos elementos do texto e o ensino da tabela periódica, no caso 

desse livro, carece de maior coesão no efetivo processo de aprendizagem. 
 

Palavras-chave: Tabela periódica, contextualização, livro didático de química. 

 

 

 

 

ANÁLISE DA ABORDAGEM DA HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA EM 

PROPOSTAS DIDÁTICAS APRESENTADAS NO ENPEC 

Suellen Cristine Isidoro Ribeiro/ Maria Cristina do Amaral Moreira 

Resumo: 

As relações entre ciência e sociedade estão cada vez mais complexas, as mudanças 

tecnológicas aceleradas presentes no cotidiano das pessoas exigem um pensamento 

crítico e conhecimento básico sobre os produtos da ciência e seus processos de 

elaboração. A História e Filosofia da Ciência aparece nesse contexto como uma 

possibilidade de aproximação com o conhecimento científico. Realizamos pesquisa 

sistemática nos últimos quinze anos do Encontro Nacional de Pesquisas em Ensino de 

Ciências no intuito de averiguar as possibilidades de propostas didáticasexperimentadas 

por professores/ pesquisadores ao inserir a História e Filosofia da Ciência no ensino 

básico, a partir de intervenções didaticas em sala de aula. Encontramos poucos trabalhos 

de viés empírico, dos encontrados sua maioria são voltados para a disicplina física no 

Ensino Médio. Adotam diversas estratégias, as mais citadas são texto e questionário, e 

como objetivo apontam o interesse em apresentar aos alunos a ciência enquanto seus 

produtos e procesos de elaboração. 

Palavras-chave: História e Filosofia da Ciência; Enpec; propostas didáticas 

 

   

  



 

 

A ASTROBIOLOGIA NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Sheila Freitas Gomes, Valéria da Silva Vieira, Eduardo Duarte Seperuelo  

Resumo: 

Astrobiologia pode ser definida como um campo de pesquisa que visa à compreensão 

da origem, evolução, distribuição e o futuro da vida, dentro e fora da Terra. Numa 

tentativa de desfragmentar o ensino e unir interdisciplinarmente as disciplinas, propõe-

se aqui o uso deste tema em aulas do ensino médio, como sendo um tema que induz o 

aluno a pesquisar, motivado pela sua curiosidade de compreensão do novo. Para 

embasar teoricamente esta proposta de ensino buscou-se apoio da Teoria da 

Aprendizagem Significativa, lembrando que, além de perceber a importância de um 

ensino interdisciplinar, o mesmo precisa ter significado na estrutura cognitiva do 

aprendiz. A reflexão sobre essa metodologia, que se pode aqui chamar como um estudo 

de caso, realizada por meio de sequências didáticas para duas turmas de um curso 

técnico do ensino médio, não se objetiva em explicitá-las, apenas ressaltar o quão 

importante é trazer propostas inovadoras para o ensino de ciências menos fragmentado 

e mais significativo para o aprendiz, estimulando e aperfeiçoando o processo ensino-

aprendizagem. 

Palavras-chave: Astrobiologia, Ensino de Ciências, Aprendizagem Significativa 

 

 

 

AVALIAÇÕES CONTEXTUALIZADAS NO COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS DUQUE DE 

CAXIAS 

Leonardo de Almeida Prata 

Resumo: 

Com o intuito de aproximar os referenciais teóricos da Física ao cotidiano dos 

estudantes, desde 2015, no campus Duque de Caxias, são aplicadas algumas 

certificações temáticas. As avaliações são construídas a partir de longas-metragens, 

séries televisivas e desenhos animados . Como se trata de ícones da cultura pop, a 

ampla maioria dos nossos estudantes identificam as referências e apreciaram a leitura 

das avaliações. A linguagem do cotidiano se fez presente de forma dinâmica e criativa, 

tornando a apreensão de se fazer uma prova de Física menos angustiante. Porém, com 

os textos das questões contextualizando as cenas com o conteúdo abordado, a 

interpretação dos enunciados e a identificação dos problemas exigem normalmente uma 

maior cognição dos alunos. 

Palavras-chave: Avaliações, Contextualização, Cinema, Ensino de Física 

 

  



 

BRILHO DAS ESTRELAS: A MATEMÁTICA QUE ENVOLVE A PROPAGAÇÃO DE 
SUA LUZ 
 
Esther Alves dos Santos Jucá; Ana Beatriz Miranda Lourenço; Késia Colaço da 
Silva;  Rayssa Gomes Pina Nogueira; Sheila Freitas Gomes; Valéria Vieira 
 
Resumo: 
O Universo tem uma idade aproximada de 13,7 bilhões de anos e, desde o evento do 
Big Bang vem evoluindo, mudando com o tempo. A gravidade moldou suas grandes 
estruturas, desde a geometria do Universo até a forma das galáxias e estrelas. A mesma 
gravidade serve como fonte de energia para os processos de fusão nuclear estelar que 
produziram praticamente todos os elementos químicos que conhecemos em nossa 
tabela periódica. Dessa maneira, o entendimento dos mecanismos físicos do Universo é 
essencial para entendermos a origem e a modificação da matéria-prima para os planetas 
e para a vida. A ciência que estuda e aproxima esses conceitos de início da vida na terra 
é a Astrobiologia. Para essa ciência as estrelas são muito importantes. As estrelas desde 
os tempos antigos são essenciais para facilitar a vida humana, como a orientação 
geográfica através delas e seu brilho. Conforme a diversidade de aplicação do cálculo 
logaritmo, este pode facilitar a obtenção de dados científicos em múltiplos campos de 
aprendizagem, como a Astrobiologia, por exemplo. Pretende-se, portanto, neste 
trabalho, expor através de exemplos e contextualização histórica sobre as origens do 
cálculo do brilho das estrelas e seus principais conceitos, e, além disso apontar caminhos 
para realização desses cálculos. Assim, será construído uma maquete para facilitar a 
compreensão dos cálculos logaritmos no entendimento da concepção sobre o brilho das 
estrelas. O intuito é contribuir para o a construção do conhecimento científico sobre 
esses conceitos apresentados pela Astrobiologia, ressaltando, desta forma, a 
importância de novos avanços nessa área. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Astrobiologia, Luz das estrelas, Logarítmo. 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DAS CRONOFOTOGRAFIAS E DA VIDEOANÁLISE PARA A 

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 

Marco Adriano Dias, Deise Miranda Vianna 

Resumo: 

Discutiremos os resultados de uma pesquisa que vem desenvolvendo intervenções  

didáticas investigativas que utilizam como recursos imagens estroboscópicas e  

videoanálise, buscando confirmar se elas contribuem para a alfabetização científica.  

Imagens estroboscópicas e videoanálise permitem um ensino em diversos contextos,  

pois com sua utilização pelo professor, os alunos estudam movimentos reais que  

foram anteriormente filmados e transformados em material didático. Considerando o  

potencial desses recursos para a aprendizagem científica, investigamos de que forma  

sua utilização numa intervenção sobre a queda dos corpos colabora para a  

alfabetização científica. Na análise dos diálogos entre os alunos durante a construção  

dos argumentos em resposta à situação problema proposta pelo professor, 

identificamos um grande número dos indicadores de alfabetização científica. 

Palavras-chave: Imagem Estroboscópica, videoanálise, ensino por investigação, 

alfabetização científica 

 

 



 

 

DESENVOLVENDO A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO FUNDAMENTAL I: 

UTILIZANDO ABP EM UM ESTUDO DE CASO 

       Rayza Cristina Machado da Cruz ; Vitor Luiz Bastos de Jesus 

Resumo: 

A pesquisa aborda a implementação da metodologia de ensino-aprendizagem conhecida 

como Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) combinada ao estudo de caso, 

aplicada no 5º ano do ensino fundamental. É apresentada uma estrutura de programação 

na qual se destacam algumas iniciativas didático-metodológicas no ensino de ciências 

na qual, aliadas à apropriação do código escrito pelos alunos, podem contribuir ao 

processo de alfabetização científica que precisa ocorrer no âmbito da educação 

fundamental. Através dessa metodologia, pretende-se que os alunos desenvolvam 

conhecimentos a partir da ABP, em que o ensino é centrado no aluno e baseado na 

solução de problemas simulados ou reais. 

Para isso, a elaboração de estudo de casos no formato de narrativa busca despertar o 

interesse dos alunos, colocando em destaque questões que podem ser alvo de 

curiosidade de crianças e adolescentes, contribuindo no desenvolvimento da 

alfabetização científica. 

Palavras-chave: Aprendizagem Baseada em Problemas; alfabetização científica; 

estudo de caso; ensino fundamental 

 

 

 

DISCUSSÃO SOBRE ELETRICIDADE NOS LIVROS DIDÁTICOS APROVADOS PELO 

PNLD 2015 

Carlos de Almeida Balbino; Maria Cristina do Amaral Moreira 

Resumo: 

A pesquisa visa entender e analisar a temática eletricidade, sobretudo, no que diz 

respeito aos circuitos elétricos de corrente contínua em livros didáticos de física para o 

ensino médio. Nesse sentido, foi feita uma busca pelos livros didáticos de física 

aprovados no PNLD 2015. O PCN + é utilizado como norteador teórico, pois este 

documento é importante nos processos de aprendizagem, pois compila orientações de 

âmbito nacional, impactando o ensino de física padronizado para as diversas realidades 

educacionais do país. 

Palavras-chave: Livro didático, PCN +, ensino de eletricidade, circuitos elétricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENSINO DE CIÊNCIAS NAS SÉRIES INICIAIS: ATIVIDADES PRÁTICAS PARA 

TURMAS DE TERCEIRO ANO 

Alexandre Lopes de Oliveira; Lis Rejane Lopes Dutra Dias 

Resumo: 

A realidade educacional brasileira passou por mudanças nas últimas décadas em 

relação à formação de professores e ao implemento de avaliações externas para verificar 

a qualidade do processo de ensino desenvolvido nas instituições públicas. Tais 

mudanças ainda não são suficientes para satisfazer as carências geradas na formação 

e atuação de professores para o ensino de Ciências nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental. Por isso, através de revisão bibliográfica, foram apontados aspectos desta 

atuação. Partindo da Aprendizagem Significativa de Ausubel e com o objetivo de auxiliar 

o processo de ensino, facilitando-o através do uso de sequência didática como 

ferramenta, foram propostas atividades práticas com materiais de fácil acesso. O 

presente trabalho foi desenvolvido em uma escola pública municipal da Baixada 

Fluminense. 

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Ensino Fundamental; Séries iniciais 

 

 

 

 

KODU GAME LAB: CARACTERÍSTICAS DA INTERFACE E APLICABILIDADE 

José Jefferson Aguiar Santos; Sérgio Eduardo Silva Duarte; Roni Costa Ferreira, 

Luciana Maria de Jesus Baptista Gomes 

Resumo: 

Criar um jogo digital talvez não seja tão fácil, geralmente demanda tempo e dinheiro, 

além de uma equipe de profissionais altamente qualificados. Trazendo contrapontos a 

essa ideia, destaca-se a ferramenta KODU GAME LAB. O objetivo deste trabalho é 

apresentar o uso do Kodu como parte de um processo de ensino e aprendizagem 

centrado no estudante, à medida que esta ferramenta coloca o aluno como protagonista, 

criando seu próprio jogo. Salientamos que o objetivo do trabalho não se prendeu ao 

Ensino de Programação, mas agrega os conceitos de Programação como uma forma de 

letramento digital, de forma a contribuir no desenvolvimento do raciocínio lógico, 

resolução de problemas, estruturação do pensamento, criatividade. Além disto, percebe-

se que esta prática proporciona um caminho viável e alcançável para alunos e 

professores trabalharem por meio de projetos, dando empoderamento e exercitando 

autonomia para a construção de ideias. 

Palavras-chave: Estudante. Jogo Digital. Kodu Game Lab. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

METODOLOGIAS DE APRENDIZAGEM ATIVA 

Wellington Dutra dos Reis; Alexandre Lopes de Oliveira 

Resumo: 

É notório que métodos tradicionais de ensino apresentam baixa eficiência no que se 

refere à aprendizagem dos alunos. Tais métodos são predominantemente baseados nas 

aulas expositivas, em que a interação professor-aluno, aluno-aluno é muito pouco 

explorada no processo de ensino-aprendizagem. Na década de 90 Richard R. Hake 

desenvolveu uma pesquisa a partir das respostas de 6542 alunos a testes de 

compreensão em Física, com o objetivo de identificar se o engajamento interativo dos 

alunos durante as aulas aumenta a eficácia dos cursos de mecânica básica. Em todos 

os níveis pesquisados as instituições que ofereciam instrução a partir dessas 

metodologias foram as que obtiveram um maior ganho na comparação entre os testes 

pré e pós instrução. Vários métodos foram criados desde então como o Peer Instruction, 

Just-in-time-Teaching, entre outros. Poucos são os relatos da utilização destes métodos, 

dessa forma este trabalho se propõe a fazer uma breve exposição desses dois métodos. 

Palavras-chave: Aprendizagem Ativa, Peer Instruction e Just-in-time-Teaching 

 

 

 

NOVAS FORMAS DE ENSINO 

Natan Moreira 

Resumo: 

Através de software 3D, reproduzo cenários geográficos, fenômenos físico e químicos, 

simulando os diversos fenômenos e processos que envolvem estas ciências. Assim, 

converto de maneira didática, que o aluno consiga absorver todo o conteúdo. 

             Palavras-chave: geografia; ciências; 3D 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

O ENSINO DE BIOLOGIA NO AUTISMO: contribuições das pesquisas da revista da 

SBEnBIO 

Geórgia Andreia de Oliveira Dos Santos; Maria Cristina do Amaral Moreira 

Resumo: 

A educação inclusiva, embora atual, surge com uma série de arcabouço de textos 

legislativos que apontam critérios para sua aplicabilidade, porém precisamos entender o 

produto destas ações no contexto escolar, para garantir a concretização das mesmas. 

Neste viés, este estudo propõe-se a analisar como as questões curriculares e suas 

adaptações estão sendo tratadas nas produções acadêmicas e como podem auxiliar na 

promoção do ensino de biologia para alunos autistas. De caráter qualitativo e utilizando 

como procedimento metodológico a análise documental, foi realizado um levantamento, 

nos artigos acadêmicos, sobretudo na Revista de Ensino de Biologia entre os anos de 

2011 a 2016. Nos resultados obtidos percebemos uma variação de trabalhos com 

propostas metodológicas e materiais didáticos, focando principalmente as deficiências 

visuais e auditivas e, com pouca referência as demais e ao autismo. Alguns trabalhos 

focam no conteúdo de certa temática, enquanto outros trazem contribuições mais gerais. 

Palavras-chave: educação inclusiva, ensino de biologia, currículo, autismo. 

 

POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA E MÉTODO CIENTÍFICO NO DESENHO ANIMADO 

Luciana Simões Nunes; Edilaine Morais de Souza 

Resumo: 

A televisão pode ser uma mídia expressiva para a popularização da ciência. Analisamos 

a animação infantil O Show da Luna!, onde a personagem principal utiliza conceitos 

científicos e vê a Terra como um grande laboratório. Foram selecionados quatro 

episódios da primeira temporada para compor este trabalho: O amarelo que ficou verde; 

O arco-íris; Nem tudo nasce de semente; Afunda ou flutua. Nos episódios, o método 

científico é mostrado de forma simples por Luna, que fica curiosa sobre acontecimentos 

cotidianos. A partir de um questionamento ela investiga, experimenta, canta, fantasia, 

descobre e divulga, buscando explicar a descoberta do dia com a apresentação de um 

teatro cantado representado por ela, seu irmão Júpiter e Claudio, o furão da família. 

Acreditamos que o desenho analisado tem potencial para ser usado como recurso 

didático na escola, pois instiga a curiosidade da criança em aprender mais e se 

questionar sobre o que ainda não conhece. 

Palavras-chave: Desenho Animado; Popularização da Ciência; Ensino de Ciências 

 

 

 

 

 

 



REFERENCIAIS TEÓRICOS E EPISTEMOLÓGICOS NO USO DOS MAPAS 

CONCEITUAIS 

Stella Maria Maffra; Maylta dos Anjos 

Resumo: 

O aprendizado das regras de construção, elaboração e aplicação dos mapas conceituais, 

possibilita sua utilização rotineira. Eles podem funcionar como instrumento didático-

pedagógico facilitador do ensino-aprendizagem no ensino de ciências. Compreender 

suas bases teóricas, regras básicas de utilização e formas variadas de aplicação, é 

fundamental. Em nossa investigação, aplicamos, analisamos e desenvolvemos 

estratégias diferenciadas de aplicabilidade dos Mapas Conceituais. Através do estudo 

criterioso dos referenciais teóricos e epistemológicos que embasam o uso dos mapas 

conceituais, organizamos um conjunto prático de recursos capazes de possibilitar a 

utilização dos mesmos como ferramenta pedagógica potencialmente geradora de uma 

aprendizagem significativa. Elaboramos um manual apresentando a fundamentação 

teórica e formas diferenciadas de utilização em sala, a partir de diferentes estratégias de 

aplicabilidade. Verificamos que o mapa conceitual pode funcionar como ferramenta 

pedagógica capaz de favorecer um ensino mais significativo e prazeroso contribuindo na 

construção de situações de aprendizagem dinâmicas, colaborativas e integradas. 

Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Estratégias pedagógicas. Ensino de 

Ciências. Mapas conceituais. Referenciais epistemológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REFLEXÕES SOBRE AS IMAGENS E CONTEÚDOS IMPRESSOS NUM LIVRO 

DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS SOBRE O TEMA 

ALIMENTAÇÃO. 

Chreiva Magalhães Malick; Vanessa Louzada Ribeiro  

Resumo: 

A escola é um espaço privilegiado para que se promova saúde, por ser um local em que 

diversos saberes se encontram, a educação alimentar e nutricional vem sendo uma 

ferramenta necessária e discutida neste contexto. Por intermédio de documentos do 

governo, como os Parâmetros Curriculares Nacionais, define-se a necessidade de 

discussão do tema alimentação ser desenvolvido de forma transdisciplinar, abarcando 

diversas disciplinas, buscando trazer nos conteúdos uma relação com o cotidiano do 

aluno, para que este seja autor crítico e consciente das suas escolhas alimentares. 

Diante dessas considerações, o presente estudo buscou analisar as imagens de um livro 

utilizado para Educação de Jovens e Adultos(EJA) e suas conexões e reflexões sobre o 

tema alimentação. A teoria Bakhtiniana foi utilizada como suporte teórico, sobre o 

aspecto do plurilinguismo, dialogismo e alteridade. Para análise dos dados utilizamos a 

teoria de Joly, que se apoia na interação imagem e palavra. 

Palavras-chave: educação alimentar e nutricional, livro didático, educação de jovens e 

adultos, imagens 

 

 

 



 

 

SINALÁRIO ILUSTRADO DE QUÍMICA EM LIBRAS 

Joana Saldanha; Jomara Fernandes 

Resumo: 

O atendimento educacional especializado para alunos surdos no Brasil tem como marco 

significativo a Lei nº10.436/2002, regulamentada pelo decreto nº5.626/2005. Doze anos 

depois da regulamentação desta lei ainda é comum se encontrar na literatura acadêmica 

profissionais que apontam falta de material didático, ausência de metodologia pautada 

em recursos visuais, bem como a carência de sinais para a terminologia química como 

fatores que comprometem o aprendizado do aluno surdo. 

O Sinalário Ilustrado de Química é um glossário que tem como estratégia para a 

apresentação dos sinais slides com textos curtos e imagens, além de um vídeo, onde é 

feito a datilologia o sinal e o conceito em Libras. A elaboração de sinais científicos em 

Libras é uma tarefa que requer em sua produção a presença de surdos, intérpretes e 

professores da área científica, sendo necessária ainda uma validação desses sinais em 

processos de comunicação entre surdos em sala de aula. 

Palavras-chave: Ensino de Química, Química em Libras, glossário de química. 

 

 

TECNOLOGIA ASSISTIVA: A PRODUÇÃO DE CAIXA TÁTIL-SONORA PARA 

ALUNOS DEFICIENTES VISUAIS. 

Humberto Bethoven Pessoa de Mello; Sídio Werdes Sousa Machado 

Resumo: 

Quando uma pessoa com visão normal identifica um objeto, a imagem pode sugerir 

simultaneamente as noções de tamanho, textura e forma, sem que ela preciso tocá-lo. 

No entanto, para uma pessoa sem sentido da visão, Tais informações só podem ser 

obtidas pelo toque, som ou cheiro, isso porque a apreensão do conhecimento pelo 

deficiente visual depende da experimentação da soma que todos os demais sentidos, a 

comprovação da presença de um objeto acontece de modo fragmentado, tornando-se 

real somente quando esse objeto pode ser tocado ou ouvido. Baseado nestes 

conhecimentos, esta pesquisa tem como proposta a produção de materiais didáticos, 

para deficientes invisuais através de uma caixa sonora, acoplada em lâminas 

bidimensionais. A produção desta ferramenta de Tecnologia Assistiva (TA), como 

material inclusivo será fundamental para o processo ensino-aprendizado dos alunos 

invisuais. 

Palavras-chave: Caixa sonora ; tecnologia assistiva; invisuais. 

 

 

 

 

 

 



 

 

UM CONVITE DO LAMLEC A GENETIKAR 

Valéria Vieira, Denise Figueira, Thiago da Silva Cerqueira, Matheus Lima, Shanely da 

Silva Ribeiro e Laura Beatriz Mendes 

Resumo: 

Assuntos sobre Genética vêm ocupando um grande espaço na mídia contribuindo para 

fomentar debates sobre aspectos éticos na pesquisa e utilização de tecnologias para 

benefícios à humanidade. A escola tem um papel fundamental na codificação e 

discussão destas informações midiáticas, uma vez que tais conteúdos também têm 

despertado o interesse dos estudantes. Tendo em vista que os conceitos genéticos são, 

normalmente, de difícil compreensão por parte do alunado, sendo indispensáveis 

metodologias que auxiliem no aprendizado dos mesmos, pretende-se contribuir para a 

área de ensino de Ciências com a construção de um produto: A Oficina GENETIKAR. Os 

professores e alunos do Laboratório de Materiais Lúdicos para o Ensino de Ciências 

(LAMLEC), com o objetivo de contribuir para a construção dos conhecimentos na área 

de Genética, propõem a implementação de uma oficina para alunos do Ensino Médio 

Técnico. Essa oficina além de trabalhar os conteúdos da área específica prevê a 

interseção de recursos áudio-visuais, como séries apresentadas na televisão e cinema, 

para a contextualização desses conteúdos. Assim, espera-se atrelar os conhecimentos 

que versam sobre o tema Genética adquiridos em classe, com as informações obtidas 

através de vídeos, e, ainda empregar técnicas laboratoriais. Inicialmente, foi realizada 

uma análise das concepções prévias de alguns alunos do Ensino Médio, juntamente com 

um levantamento bibliográfico, buscou-se assim, bases para a construção e aplicação 

do produto proposto. Espera-se assim contribuir com um conjunto de informações que 

poderá ser compartilhado no Web site do LAMLEC e em apresentações em congressos 

e artigos científicos. 

Palavras-chave: Ensino de Ciências, Genética, Materiais Didáticos 

 

UMA PROPOSTA DE ENSINO DO EFEITO FOTOELÉTRICO UTILIZANDO 

SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL A PARTIR DOS TRÊS MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

Francisco de Assis Lima de Sousa Junior; Marcus Vinicius da Silva Pereira 

Resumo: 

O currículo de física no ensino médio, durante muitos anos, se encontrava restrito à 

abordagem de tópicos pertencentes à física clássica, ou seja, conhecimentos produzidos 

pela ciência até o século XIX. Atualizações curriculares feitas a partir do final do século 

XX introduziram tópicos de Física Moderna e Contemporânea (FMC) que deram origem 

a grande parte da tecnologia atual. O efeito fotoelétrico, um dos tópicos de FMC e tema 

central deste trabalho, é o princípio de funcionamento de muitos dispositivos 

tecnológicos que usamos diariamente. Porém, trata-se de um fenômeno abstrato e de 

difícil observação e compreensão pelos estudantes, gerando um obstáculo para a sua 

aprendizagem. O uso da simulação computacional é um recurso utilizado em aulas de 

Física, por exemplo, para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem e servir como 

alternativa para ausência de um laboratório didático nas escolas. O objetivo deste 

trabalho é identificar as contribuições de uma sequência didática envolvendo o uso de 

simulações computacionais para o processo de ensino e aprendizagem do efeito 

fotoelétrico tendo por base os três momentos pedagógicos (Gehlen, Maldaner e 

Delizoicov). A estratégia foi aplicada durante quatro aulas de uma turma da 3ª série do 



ensino médio de um colégio localizado no município de Nova Iguaçu (RJ). Os dados 

foram coletados por meio de gravação em áudio dessas aulas, questionários e a 

avaliação bimestral da escola (prova escrita), e foram analisados através do método da 

análise de conteúdo de Bardin. Como resultados, podemos citar que houve uma 

evolução gradativa nas respostas dos questionários no decorrer da intervenção didática, 

aumento da capacidade de aplicação dos conhecimentos em situações reais e 

preferência por aulas com a simulação computacional por grande parte desses 

estudantes. Dessa forma, consideramos que a simulação computacional inserida no 

contexto dos três momentos pedagógicos é uma estratégia que pode auxiliar o ensino 

da FMC, uma vez que demonstrou resultados positivos, aumentando o interesse pelas 

aulas, melhorando o entendimento de conceitos físicos complexos e estimulando a 

capacidade de tomada de decisão. 

Palavras-chave: efeito fotoelétrico; simulação computacional; três momentos 

pedagógicos. 
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CINEMA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA: Revisitando recursos audiovisuais em 

aulas 

Aline de Fátima Santos Camara Cooper; Maylta Brandão dos Anjos 

Resumo: 

A pesquisa teve como produto educacional uma sequência didática envolvendo análise 

de recepção de curtas-metragens de cunho socioambiental; oficinas de produção 

audiovisual; produção de vídeos pelos próprios discentes. O produto contribuiu para o 

protagonismo do estudante e para autonomia na busca de uma educação ambiental 

crítica, estando disponível no site http://cooperaline.wix.com/cinemaeduambi. Enrique 

Leff e Tim Ingold aportaram-nos nas conceituações à educação ambiental crítica, e em 

Rosália Duarte nos pressupostos relacionados ao cinema e à educação. O cinema como 

valor pedagógico diz respeito a alteridade, fornecendo elementos aos alunos-

espectadores numa visão diferenciada de problemas socioambiental na perspectiva mais 

crítica da realidade. Na fase inicial prevalecia entre os educandos uma visão 

conservadora, individualista, simplista, reducionista e descontextualizada, o uso do 

cinema e a produção de vídeos proporcionaram o despertar de discussões num caminhar 

pedagógico propício à reflexão e à criticidade. 

Palavras-chave: educação ambiental crítica; audiovisuais; ensino 

 

 

CIÊNCIA E ARTE PRATICADAS EM UMA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MENTAL DO RIO 

DE JANEIRO 

Dulce de Barros Gaspar; Maylta Brandão dos Anjos  

Resumo: 

Este artigo apresenta um estudo em cujas temáticas ciência e arte são investigadas num 

cenário de saúde mental no Rio de Janeiro. Analisa-se como a arte ameniza os efeitos 

das doenças emocionais. Tem seu aporte mais forte na práxis de Nise da Silveira, que 

estudou o uso das artes como terapia, acreditando ser o afeto um dos caminhos para 

cura e maior. Assumimos a metodologia da pesquisa participante, como procedimento 

realizado por meio de uma integração entre pesquisador e sujeitos da pesquisa. 

Entrevistamos sujeitos que realizavam oficinas, utilizando experimentos artísticos e 

científicos e que mantinham diálogo direto e aberto com os sujeitos institucionalizados. 

A abordagem da pesquisa foi qualitativa e buscou entender e dar significados às visões 

dos entrevistados. As falas foram interpretadas tendo por base leituras teóricas que nos 

levaram a reconhecer, a nada sutil, relação existente entre a ciência e da arte. 

Palavras-chave: Ciência; Arte; Saúde Mental 
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CRIAÇÃO DE UM CLUBE DE CIÊNCIAS NUMA ESCOLA PÚBLICA INTERCULTURAL 

Alberto Alexandre Lazzaroni; Amanda Rezende Passarelli Tostes; Luiza Araújo dos 

Santos Sousa  

Resumo: 

Discutir ciência deve ser algo cotidiano dentro de uma sociedade. A criação de um clube 

de ciências no contexto escolar objetiva estimular os seus membros a discutir e refletir 

sobre o fazer científico. Ele é também um espaço onde os futuros professores, podem 

entrar em contato com o que será o exercício da profissão, juntando a teoria à prática. O 

clube foi criado por professores da escola, todos supervisores do PIBID. Os encontros 

aconteceram quinzenalmente, contando sempre com a participação ativa dos alunos, 

com atividades diversificadas tais como palestras, clubes de leitura, cineclubes, oficinas 

e mesas-redondas, trazendo para a escola pesquisadores de diversas instituições, 

visando encurtar a distância entre o fazer científico e o ambiente escolar. Embora os 

resultados ainda sejam incipientes, já se percebe entre os alunos do ensino médio um 

maior interesse pela atividade científica bem como entre os licenciandos um maior 

interesse pela prática docente. 

Palavras-chave: Clube de ciência. Ensino de Ciências. Escola pública. 

 

 

DISCUTINDO SOBRE A FOME NO MUNDO NAS SÉRIES INICIAIS: UMA 

POSSIBILIDADE DE ENSINO CTS 

Cristiana Nazaré Goulart da Silva de Almeida; Lenita Leite de Oliveira Fernandes; 

Jorge C. Messeder 

Resumo: 

Este trabalho tem origem em uma exigência proveniente da disciplina CTS cursada no 

mestrado de Ensino de Ciências no IFRJ – Campus Nilópolis. Foi-nos exigido um plano 

de aula, com tema especificamente definido, onde se trabalhasse a questão da 

promoção da cidadania. Partindo da prática pedagógica por nós vivenciada, elaboramos 

um plano de aula totalmente exequível e dentro da abordagem CTS, o que proporcionou 

aos estudantes a oportunidade de um aprendizado e construção de conhecimento 

científico a partir de um problema socialmente relevante e capaz de criar condições para 

a formação de um olhar crítico, tomada de decisões e mudanças de comportamento 

frente ao problema discutido. O tema definido foi “Fome no mundo” e a partir da 

discussão foi apresentado e trabalhado o conteúdo curricular ‘Importância da 

alimentação para promoção da saúde’, envolvendo diversas formas de atividades. Após 

a avaliação no término dos trabalhos, pode-se concluir que o mesmo foi exitoso e atingiu 

o objetivo proposto que era de provocar tomadas de decisão observáveis através de 

mudança de atitude, no caso, em relação ao tipo de alimentação praticada pelos 

estudantes, ao desperdício de alimentos e a solidarização com a situação da fome. 

Palavras-chave: Educação para cidadania, CTS, Mudança de atitude 

  



 

 

EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E CULTURA POLÍTICA DEMOCRÁTICA: UM ESTUDO 

SOBRE O PROCESSO DE RECONTEXTUALIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE 

FORMAÇÃO POLÍTICA NA PRÁTICA DO ENSINO DE CIÊNCIAS NAS SÉRIES 

INICIAIS 

Edgar Miranda da Silva; Rita Vilanova Prata 

Resumo: 

A pesquisa busca compreender o processo de recontextualização dos elementos de 

formação política presentes nos currículos no contexto da prática do Ensino de Ciências 

nas séries iniciais. Nesse sentido, discute-se a possibilidade de contribuição da 

Educação Científica para a promoção de uma cultura política democrática. A pesquisa 

foi pensada a partir do quadro teórico-metodológico da abordagem da produção de 

políticas públicas proposto por Stephan Ball e colaboradores, tendo como categorias de 

operacionalização e de análise o enactment (atuação) e o processo de 

recontextualização (interpretação e tradução). A investigação, propriamente dita, é 

entendida como um estudo de caso. Os resultados iniciais da análise de documentos do 

Projeto Político-Pedagógico da escola destacam Ideias, agendas 

nacionais/internacionais e grupos de influência; e das entrevistas com os professores, 

artefatos e mecanismos de formação política dos alunos e os impasses ao 

desenvolvimento da Educação Científica com fins à formação política. 

Palavras-chave: Educação Científica. Formação Política. Cultura Política. 

Democratização 

 

EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTISTA: UMA REFLEXÃO SOBRE O PROGRAMA 

NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO (PRONATEC) 

Thiago da Silva Oliveira; Alexandre Maia do Bomfim 

Resumo: 

Este trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), Campus Nilópolis e é 

resultado, sobretudo, dos conflitos que cercam o interesse em pensar uma educação 

crítica. Originou-se da compreensão de que numa sociedade desenvolvimentista o 

Estado é concebido como um administrador dos interesses do mercado, em detrimento 

dos interesses da população, e, assim sendo, a educação se torna uma mercadoria como 

outra qualquer. Diante disso nos propusemos a investigar uma política educacional do 

Partido dos Trabalhadores (PT), tido como um governo desenvolvimentista: Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Nosso objetivo foi 

entender a relação do Pronatec com o Desenvolvimentismo do PT. Encontramos uma 

perspectiva pragmática de educação em seus defensores, preocupada em garantir 

qualificação diversificada (aligeirada) para os trabalhadores ingressarem no mercado de 

trabalho. Uma relação interessada no crescimento econômico. 

Palavras-chave: Desenvolvimentismo; Educação Crítica; Trabalho e Educação 

  



ENSINO DE CIÊNCIAS BILÍNGUE EM UMA ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL: UM 

ESTUDO DE CASO PRELIMINAR 

Antonio Roberto Petali Júnior, Italo Leonardo Silva Medeiros da Cunha 

Resumo:  

O presente trabalho descreve um estudo de caso no qual em uma escola pública integral 

e bilíngue o ensino é oferecido em um modelo diferenciado conhecido como sistema 

90/10 e 10/90 e, portanto, tem como objetivo apresentar e discutir os principais impactos 

observados pela pesquisa. No sistema 10/90 as áreas do conhecimento assim 

chamadas de “núcleo comum”, devem ministrar seus conteúdos com no mínimo de 10% 

em inglês, enquanto no sistema 90/10 as áreas nomeadas de “núcleo linguístico” devem 

ministrá-los com um mínimo de 90% em inglês. Entende-se por núcleo comum o conjunto 

formado por disciplinas como química, biologia, física, português, espanhol, geografia, 

história, filosofia, sociologia, educação física, matemática. Já o núcleo linguístico é 

constituído por língua inglesa, geografia/inglês, matemática/inglês e PIG – projeto de 

integração global. Os estudantes foram entrevistados e através de seus discursos e 

resultados de avaliações de seus respectivos professores pudemos perceber o 

desenvolvimento em quatro habilidades linguísticas: ler, escrever, ouvir e falar. Acredita-

se que os alunos submetidos aos processos, que serão descritos neste trabalho, 

alcançaram níveis diferenciados de aprendizagem e que uma avaliação mais profunda 

pode demonstrar isso com mais detalhes. O foco do trabalho foi mantido dentro do ensino 

de ciências bilíngue e seus impactos iniciais no desenvolvimento de nossos estudantes. 

Os resultados obtidos foram mistos devido, principalmente, as dificuldades que o projeto 

experimentou na aplicação de um modelo bilíngue apropriado, porém, resultados 

preliminares obtidos in loco demonstram que os diversos alunos submetidos a esta 

experiência apresentam um maior grau de contextualização em nível de proficiência na 

língua inglesa e um ganho relevante do conhecimento em termos técnicos e conceituais 

no que diz respeito ao ensino de ciências. 

Palavras-chave: Escola pública; Ensino de ciências; Bilinguismo 
 

ITINERÁRIOS FORMATIVOS NO ENSINO MÉDIO: ANÁLISE DE FATORES QUE 

CONDICIONAM AS ESCOLHAS DE ALUNOS DO 9º ANO DE UMA ESCOLA 

PETROPOLITANA 

Matheus Henrique Borré; Elisabeth Gonçalves de Souza; Marcilia Elis Barcellos 

Resumo: 

Motivado pela instauração da lei 13.415/17, a presente comunicação visa apresentar os 

resultados de uma pesquisa cujo objetivo era investigar quais fatores condicionam as 

escolhas dos alunos pelos itinerários formativos definidos nesta lei que modifica o 

Ensino Médio. Para tal, escolhemos como público alvo 15 alunos pertencentes ao 9º 

ano do ensino fundamental de uma escola particular de Petrópolis, Rio de Janeiro. 

Aplicamos duas formas distintas de coleta de dados; questionário e debate. A análise 

dos dados coletados foi realizada a partir do método de Análise de Conteúdo 

Categorial, formulada por Bardin (1977). Verificamos com essa pesquisa que, dentre os 

alunos pesquisados, em 3 percebe-se clareza em suas decisões de profissão e 

itinerário; em 4 somente ao itinerário; e 8 não possuem certeza em ambos. Assim, 

podemos apontar que os alunos necessitam de espaços de discussão quanto às 

escolhas direcionadas aos campos formativos e consequentemente à pretensão 

profissional 

Palavras-chave: Ensino médio; itinerários formativos; escolhas 

 

 



MATEMÁTICA NUMA PERSPECTIVA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE - CTS: 

CONTRIBUINDO PARA ACESSIBILIDADE 

Jefferson Silva; Ophelio Walvy Walkyrio de Castro 

Resumo: 

Este resumo baseia-se num projeto em desenvolvimento realizado em uma escola da 

Baixada Fluminense com as turmas do Ensino Médio, cujo objetivo é relacionar a 

Matemática com o cotidiano do aluno, a fim de surpreendê-los com aulas 

interdisciplinares. Neste trabalho seguirá um exemplo de uma dessas aulas com a turma 

do 2°ano apresentando o conteúdo de Trigonometria no Triângulo Retângulo, numa 

perspectiva CTS, discutindo sobre a dificuldade de aceso encontrada pelos cadeirantes 

nos grandes centros urbanos, visando à motivação, o desenvolvimento de senso crítico 

e a participação democrática dos alunos. A aula foi planejada para um único dia 

utilizando-se de 3 tempos de 50 minutos. O conteúdo trigonometria introduzido numa 

abordagem interativa e reflexiva foi motivador, pois o aluno ficou convidado a se 

posicionar diante de problemas que o próprio homem vem gerando a humanidade, ao 

mesmo tempo o conteúdo curricular foi apresentado de modo a buscar o interesse do 

aluno. 

Palavras-chave: Enfoque CTS, Ensino Médio, Trigonometria, interesse 

 

 

 

O CONSUMO POR INTERMÉDIO DE UM BLOG NAS POTENCIALIDADES DA 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA CRÍTICA E DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

Andréa Cristina Costa de Freitas; Maria Cristina do Amaral Moreira 

Resumo:  

Este trabalho é parte de uma pesquisa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 

em andamento desenvolvida no Instituto Federal do Rio de Janeiro (PROPEC-IFRJ/ 

NÍLÓPOLIS), sobre Educação Matemática Crítica (EMC), Educação Financeira (EF) com 

abordagem de Questões Sociocientíficas (QSC) e do tema transversal consumo. O 

estudo investiga a contribuição da teoria crítica e de sua prática argumentativa no campo 

da Educação Matemática (EM) e da abordagem de QSC com temas controversos a 

serem inseridos no currículo escolar que são condizentes e articulados com a realidade 

dos alunos no Ensino Médio. A metodologia da pesquisa escolhida para o estudo é 

qualitativa e participante. A montagem das atividades desenvolvidas, com a participação 

ativa dos alunos, procurou contribuir na aprendizagem dos conceitos de consumo 

sustentável e responsável. As atividades serão disponibilizadas e divulgadas como 

produto educacional (blog) para contribuir na prática pedagógica dos professores da área 

de ciências e matemática. 

Palavras-chave: Educação Matemática Crítica; Questões Sociocientíficas, Consumo, 

Educação Financeira 



O LUGAR NO ENSINO DE CIÊNCIAS: UMA CONSTRUÇÃO DOS SIGNIFICADOS 

POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE NOVA IGUAÇU 

Jefferson Juvenato de Souza; Eline Deccache Maia (Orientadora) 

Resumo: 

Em linhas gerais, nossa proposta tem como objetivo Desenvolver e investigar os efeitos 

de uma proposta interdisciplinar entre Ensino de Ciências tendo o conceito de Lugar, 

derivado da Geografia, como tema norteador das ações visando incrementar o Ensino 

voltado para a formação da cidadania de alunos do 6º ano do ensino fundamental de 

uma escola rural de Nova Iguaçu. A metodologia utilizada será o da pesquisa-ação 

associado ao método do Diário de Bordo devido à reflexão da prática que se pretende 

realizar a partir de sua análise junto aos alunos e a teoria adotada. Trabalharemos, com 

a participação dos alunos como sujeitos construtores em todas as etapas da pesquisa, 

com a intenção de criar o hábito nos mesmos de terem um pensamento autônomo e 

reflexivo capaz de questionar o meio em que vivem. O cenário deste trabalho será a 

Escola Municipal Lúcia Viana Capelli, localizada no município de Nova Iguaçu, na 

Baixada Fluminense. 

 

Palavras-chave: Ensino de Ciências, Geografia, Interdisciplinaridade, Lugar, Cidadania 

 

 

O USO DE VÍDEOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS: O PAPEL DO YOUTUBE PARA 

ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 

Marcelo J. Silva; Marcus Vinicius Pereira 

Resumo: 

Os processos de ensino e aprendizagem têm se modificado nos últimos tempos dentre 

os quais se destacam os materiais audiovisuais. Buscando investigar o uso de vídeos 

por estudantes do ensino médio, conduzimos uma investigação que analisou as razões 

que têm levado estudantes a buscarem vídeos na internet ao estudarem ciências. A 

pesquisa foi realizada em uma escola estadual da Baixada Fluminense, onde 119 alunos 

responderam a um questionário e alguns deles foram convidados a participar de um 

grupo focal para aprofundamento. Como resultado, verificou-se que os jovens de hoje 

encontram na tecnologia o auxílio necessário para seus estudos, sobretudo acessando 

o Youtube por meio do celular. A prática de utilizar vídeos como forma de estudar 

ciências leva à reflexão de como as disciplinas têm sido trabalhadas na sala de aula e a 

dinâmica entre esse espaço real e o processo de ensino e aprendizagem virtual por meio 

dos vídeos. 

Palavras-chave: Vídeo; Youtube; Ensino de Ciências; Ensino Médio 

  



 

 

OS NÚCLEOS DE ENSINO DE CIÊNCIAS EM PRESÍDIOS FEMININOS NO RIO DE 

JANEIRO 

Vera Lucia Gomes de Souza; Maylta Brandão dos Anjos 

Resumo: 

A pesquisa pauta o novo discurso que se forma no campo das ciências e que está 

permeado de novos cenários de análises, os núcleos de Ensino de Ciências em 

Presídios femininos no Rio de Janeiro constituem um desses novos cenários. O 

encarceramento não prescinde da formação desse sujeito, muito pelo contrário, nessas 

situações em que o sujeito possa refletir-se no mundo há que se ter sustentação de 

novas práticas na área do ensino. E o ensino de Ciências é instrumento de composição 

do saber e do restabelecimento de novos sentidos para o sujeito encarcerado. Dessa 

forma, a pesquisa busca analisar como um colégio que funciona dentro do Presídio 

feminino, atua para compreensão dos fenômenos naturais de forma empoderadora para 

as apenadas. A metodologia se constitui num Estudo de Caso qualitativo. 

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Presídios femininos; Empoderamento. 

 

 

 

 

POLÍTICA E PODER NA UNIVERSIDADE: A SUBALTERNIDADE DA EXTENSÃO E DA 

CULTURA NESTE CENÁRIO 

Patricia Maneschy Duarte da Costa 

Resumo: 

O objetivo do artigo discuti a constituição política no âmbito da Universidade dos 

aspectos de produção e execução da Cultura no edital do PROEXT, impulsionada 

pelas diretrizes políticas e propostas pelos Ministérios da Cultura e da Educação e 

Fórum de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. O percurso 

teórico-metodológico contempla a pesquisa bibliográfica em diálogo com constructos 

de Foucault e Deleuze.  

Palavras-chave: Universidade. Política cultural. Extensão Universitária. 
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A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO DE CONTEÚDOS DE QUÍMICA SOB O 

ASPECTO DE SIMULADORES VIRTUAIS DE EXPERIMENTAÇÃO: UMA ANÁLISE 

DAS SIMULAÇÕES DO LABVIRT 

Camila de Fatima Sant'ana; Denise Leal de Castro 

Resumo: 

Atualmente é cada vez mais crescente o uso de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) como recursos didáticos por professores, tais como simuladores. O 

Laboratório Didático Virtual (LABVIRT) é um projeto que visa auxiliar o estudante na 

apropriação de conhecimentos científicos de forma mais contextualizada. Busca-se 

desenvolver um recurso pedagógico de aprendizagem, despertando no usuário 

entendimento dos conteúdos de Química. Na experimentação por investigação, busca-

se desenvolver o senso investigativo do estudante a partir de um problema proposto, de 

modo que este procedimento de ensino auxilie o mesmo na melhor compreensão dos 

conteúdos. O objetivo deste é analisar o simulador de experimentos de Química 

LABVIRT, quanto aos aspectos: validade da sua utilização, necessidade de mediação 

do professor e abordagem diferenciada da atividade experimental. Verifica-se com os 

resultados preliminares que mesmo as simulações apresentando algumas 

características da experimentação por investigação, este não é o foco principal do 

LABVIRT, pois este não segue todos os parâmetros para apresentar tal característica 

metodológica. Porém por esta análise preliminar observa-se um diferencial em suas 

características em relação à experimentação tradicional. 

Palavras-chave: Formação de professores; simuladores; experimentos 

 

 

 

 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PESQUISADORES-REFLEXIVOS: EFEITOS 

POSSÍVEIS SOBRE A PRÁXIS PEDAGÓGICA 

Sonia Regina Mendes dos Santos, Patricia D. Maneschy, Diego Ferreira 

Resumo: 

O artigo relaciona conceitos fundamentais para a profissionalização docente como o 

reconhecimento dos saberes advindos da prática e a concepção do trabalho docente 

como ancorado em processos investigativos, bem como a questão da práxis pedagógica. 

Mostra-se que a perspectiva da investigação dos professores como profissionais 

reflexivos e investigadores enfrenta distorções e críticas. É possível que a prática 

reflexiva e a pesquisa componham o trabalho docente? Em que dimensão a prática 

compõe práxis? Seria pela própria investigação-reflexão-ação? Com qual propósito? 

Propomos ao final alguns princípios ou argumentos que podem ser reunidos em prol de 

uma transformação efetiva dos sentidos que se possa dar às práticas pedagógicas, o 

que perpassa a mobilização coletiva de docentes e a formação de professores. 

Palavras-chave: Professor pesquisador. Ensino reflexivo. Práxis-prática. 

 

 

 

 

 



 

A IMPORTÂNCIA DOS CONHECIMENTOS PRÉVIOS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 

EM TURMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Luciana Lima de Albuquerque da Veiga; Márcia Regina de Assis; Pedro Henrique 

Maraglia; Maurício Abreu Pinto Peixoto 

Resumo: 

Este trabalho tenho objetivo relatar a importância de avaliar os conhecimentos prévios 

dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para a construção do processo 

de ensino-aprendizagem em Educação em Ciências. Apesar de vivermos num mundo 

cercado de tecnologias e inovações, o contexto das políticas públicas para a EJA ainda 

se apresenta com pouca força no Brasil. Este público é historicamente marcado por 

preconceitos e práticas não condizentes com suas reais necessidades. Neste sentido, a 

educação da EJA deve privilegiar e valorizar os conhecimentos prévios dos estudantes, 

de formar a garantir uma aprendizagem mais significativa. A aprendizagem significativa 

pode ser entendida como aquela em que o aprendiz consegue por meio da interação 

entre os seus conhecimentos prévios (aqueles que ele traz consigo) e os novos 

conhecimentos, relacioná-los substancialmente produzindo um conhecimento novo, 

mais robusto e mais significativo. Neste sentindo destacamos a importância de refletir 

sobre a constituição histórica da EJA, trazendo como aporte teórico a Teoria da 

Aprendizagem Significativa (TAS) visando a promoção de um diálogo entre os atores do 

processo educativo. 

Palavras-chave: TAS; Aprendizagem Significativa; Conhecimentos prévios; EJA 

 

 

 

 

A QUÍMICA NO MUSEU 

Davi Saldanha Dubrull; Eline Deccache-Maia 

Resumo: 

O presente trabalho apresenta os resultados parciais da pesquisa de mestrado intitulada: 

Possibilidades de utilização dos equipamentos de divulgação científica pelos professores 

de química: o MAST como exemplo. O principal objetivo desse estudo é identificar as 

potencialidades e possibilidades de abordagem de temas da química nas exposições 

permanentes do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST). Após visitas sucessivas 

as sete exposições presentes no campus do Museu, observamos a existência de 

possibilidade e potencialidades de ensino de química em quatro dessas exposições, são 

elas: Sistema Solar em Escala, Visões da Luz, Faz Tempo e Espaço Espectroscopia. Os 

resultados parciais da pesquisa, ainda em andamento, demonstram que a química está 

presente no MAST sendo apresentada sempre de maneira contextualizada e integrada 

a outras áreas do conhecimento. 

Palavras-chave: Museu de ciências, divulgação científica, química 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AVALIANDO UM CURSO FIC DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA PERSPECTIVA DA 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ENSINO DE CIÊNCIAS 

Danielle Sales; Giselle Rôças (orientadora) 

Resumo: 

Diversas são as pesquisas que dissertam sobre o ensino de ciências, sobre formas 

inovadoras de ensinar e sobre os saberes necessários à formação do docente. É preciso, 

então, pensar em como os resultados dessas pesquisas chegam à sala de aula, 

colaborando efetivamente com a prática do professor. A formação continuada, 

apresenta-se como um espaço onde o professor terá a possibilidade de articular a sua 

experiência com as novas reflexões e possibilidades para o ensino de ciências. O 

presente trabalho tem como objetivo compreender como um curso FIC contribui para a 

formação continuada de professores por meio da articulação entre contação de histórias 

e ensino de ciências, assumindo o curso FIC de Contador de Histórias como objeto de 

estudo. Acredita-se que o curso FIC de Contador de Histórias tem o potencial para 

promover a formação continuada de professores, apresentando a contação de histórias 

como possibilidade para contextualização do ensino de ciências. 

 

Palavras-chave: formação inicial e continuada, formação de professores, ensino de 

ciências, contação de histórias. 

 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DA DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA PARA A FORMAÇÃO 

PEDAGÓGICA: UMA ANÁLISE CURRICULAR 

Chreiva Magalhães Malick; Maylta Brandão dos Anjos 

Resumo: 

O presente trabalho expressa o resultado da pesquisa feita pela análise do Plano 

Pedagógico de Curso do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) para a formação do profissional docente para atuar com a Divulgação Científica 

(DC). Ele é fruto de um artigo feito como trabalho de conclusão de curso, que investigou 

a oferta de disciplinas que façam menção à Divulgação Científica e descreveu a 

formação do estudante do curso de Pedagogia para atuar na área de Divulgação 

Científica. Metodologicamente, analisamos os dados de forma qualitativa, através de 

uma análise documental e de um embasamento teórico baseado em materiais existentes 

de fundamentos teórico-científicos. Os resultados indicaram que a ação mediadora deve 

ser vista como prioridade, coadunando interesses sociais e formativos para uma melhor 

qualidade de ensino e educação para a formação plena do pedagogo. 

Palavras-chave: currículo, divulgação científica, plano pedagógico de curso, UFRJ 

 

 

 

 

 



“COMO SERÁ?”: O USO DA REPORTAGEM TELEVISIVA COMO RECURSO À 

REFLEXÃO SOBRE LETRAMENTO CIENTÍFICO NA FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS 

PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 

Alba Valéria de Sant´Anna de Freitas Loiola, Marcus Vinícius da Silva Pereira 

Resumo: 

A mídia televisiva tem tido destaque na construção do discurso do senso comum sobre 

o papel da ciência e da tecnologia. Compreender como o discurso midiático se constitui 

e como é percebido por professores mostra-se relevante, em especial o profissional que 

atua nos anos iniciais do ensino fundamental, devido à possibilidade de mediação nos 

espaços escolares das leituras feitas pelos alunos sobre o que é veiculado nessas mídias 

e os implícitos persuasivos no discurso sobre ciência e tecnologia. Isto posto, 

propusemos o uso de uma reportagem televisiva como estratégia de reflexão sobre o 

ensino de ciências da natureza na formação inicial dos professores pedagogos que 

atuarão nos anos iniciais. A pesquisa contará com uma discussão em grupo com a 

exibição da reportagem televisiva “Expedição Água: energia” do programa “Como será?” 

veiculado pela Rede Globo de televisão, se configurando como um estudo de recepção. 

Para a análise da reportagem, foi usada a corrente francesa da análise fílmica. A análise 

do discurso da corrente europeia será usada para gerar os resultados a partir das leituras 

dos graduandos espectadores em relação à reportagem. Na análise preliminar da 

reportagem, identificou-se uma tendência dos produtores a usar uma abordagem 

favorável ao uso das hidrelétricas como fonte de energia, com menor ênfase na 

descrição dos impactos ao ambiente desse tipo de construção. Espera-se que, ao expor 

a reportagem televisiva aos participantes, possam emergir ao longo da discussão 

questões pouco enfatizadas no discurso do produtor como mudanças da paisagem ao 

entorno da hidrelétrica, mudança no microclima da região entre outros impactos, além 

de questões sobre consumo e desperdício de água. 

Palavras-chave: formação de professores; letramento científico; letramento midiático 

 

DOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS À BASE NACIONAL COMUM 

CURRICULAR: O ENSINO DE CIÊNCIAS EM QUESTÃO 

Valéria da Silva Lima; Maylta Brandão dos Anjos 

Resumo: 

A partir do trabalho de pesquisa no PROPEC, algumas indagações reverberaram nossos 

pensamentos, levando-nos a reflexões e investigações nos documentos que orientam 

nossas atividades docentes cotidianas. Leituras, estudos bibliográficos e análises 

documentais nos PCN nos forneceram orientações para que o Ensino de Ciências seja 

adquirido por alunos do Ensino Fundamental, a partir de elementos que envolvam a 

observação, a experimentação, a leitura, a entrevista, a excursão e estudo do meio, 

tendo em vista as relações ativas entre professor e aluno num viés que propugnasse o 

diálogo entre saberes por via interdisciplinar. Eis aí os temas transversais como 

fortalecimento dessa proposta. Críticas assinalaram limites entre o que se propunha e o 

que se fazia. Estudamos, também, a BNCC documento que está sendo elaborado para 

ser um recurso norteador da atividade docente, pretendendo ampliar as concepções do 

Ensino de Ciências, entretanto há muitos gargalos na ocorrência desse processo onde 

a atividade investigativa, apesar de constar como alicerce das construções coletivas, 

garantindo acesso ao conhecimento científico, os diálogos, transparência e intenções 

desses, se constituíram grandes limites dessa proposta que necessita de maiores 

articulações entre o processo da investigação científica para garantir que o Ensino de 

Ciências seja ampliado, não somente nas experimentações laboratoriais, mas também 



com propostas investigativas contextuais. Dessa forma, esperamos que maiores 

diálogos mobilizem propostas para que parâmetros e bases sejam instrumentos 

pedagógicos que orientem o planejamento de ações cooperativas fundamentadas num 

processo verdadeiramente amplo e democrático pautados para o ensino. 

Palavras-chave: Parâmetros Curriculares Nacionais, Base Nacional Comum Curricular, 

Ensino de Ciências. 

 

 

DUPLA DOCÊNCIA COMO PROPOSTA DE NOVA PRÁTICA DE ENSINO 

APRENDIZAGEM EM ESCOLAS PÚBLICAS DO RIO DE JANEIRO 

Antonio Roberto Petali Júnior 

Resumo: 

O presente estudo tem como objetivo iniciar uma análise sobre o conceito de “dupla 

docência”, proposta adotada pelo programa dupla escola da rede estadual de ensino do 

Rio de Janeiro, e quais influências este método pode exercer sobre os alunos no 

processo de ensino aprendizagem. Entender como ocorre à integração de conteúdos da 

área de ciências da natureza através de dupla regência e avaliar os resultados diante 

dos desafios desta nova proposta. Para verificar esses resultados, analisamos os 

discursos dos estudantes que foram submetidos a essa prática, assim como a 

experiência do corpo docente. Previamente os alunos demonstram um interesse por este 

método e afirmam em sua grande parte ser uma forma muito fácil de assimilar os 

conteúdos trabalhados. Ainda precisamos avaliar suas variáveis e vertentes, para se 

aprofundar e entender melhor este novo caminho. 

Palavras-chave: dupla docência, dupla regência, ensino de ciências 

 

 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE CIÊNCIAS QUE ATUAM NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Elisa Soares de Lima Caetano; Valéria da Silva Vieira 

Resumo: 

O processo de desenho, estudo e elaboração deste trabalho surge atravessado pela 

pretensão de investigar e trazer para o debate a formação continuada dos docentes de 

ciências que atuam na Educação de Jovens e Adultos (EJA). A EJA, passando a ser uma 

modalidade da educação básica, nas etapas do ensino fundamental e médio, adquire 

uma especificidade própria que como tal deveria receber um tratamento especifico. E, 

neste sentido, configura-se como um importante campo da área educacional para 

analisar e entender os processos de fracassos e sucessos na organização de políticas 

de acesso à educação e de formação de professores na sociedade contemporânea. 

Entendendo a importância das concepções dos professores sobre o ensino de ciências, 

sobre a aprendizagem das ciências e sobre a ciência que ensinam nossa pergunta neste 

empreendimento acadêmico é: qual o impacto que a formação continuada oferecida para 

os docentes da EJA pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro exerce 

sobre o ensino de ciências? 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, formação continuada, ensino de 

ciências 

 



 

INTERLOCUÇÕES ENTRE O MESTRADO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E A ATIVIDADE 

DOCENTE: EXPERIMENTO INVESTIGATIVO ENVOLVENDO A PILHA DE DANIELL 

Lucas Peres Guimarães; Denise Leal de Castro 

Resumo: 

Este trabalho resulta de uma prática desenvolvida a partir da proposta apresentada pela 

disciplina de Tópicos de Química I do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências do 

Instituto Federal do Rio de Janeiro, dando ênfase as mudanças que esse curso de Pós 

Graduação trouxe ao docente que escolheu cursar. Relata-se uma experiência de 

aplicação de atividade investigativa em um laboratório didático escolar, buscando-se 

contribuir, assim, com relatos didáticos voltadas à participação ativa dos estudantes no 

processo de aprendizagem. Essa proposta visa à construção de conhecimentos 

científicos relacionados ao tema da pilha de Daniell. Dados coletados por meio de 

questionários e outros registros escritos durante a aplicação desse conteúdo em uma 

turma de 2º ano do nível médio de uma instituição privada apontam que foram bastante 

relevantes, uma vez que foi visível a reflexão crítica que fizeram acerca do conteúdo. 

Palavras-chave: Experimentação, Atividade investigativa, Ensino de Química 

 

 

 

 

 

 

ESTRADO PROFISSIONAL: IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

DE PROFESSORES DE FÍSICA 

Luciene Fernanda da Silva 

Resumo: 

Os Mestrados Profissionais (MP) na Área de Ensino, implantados a partir de 2002, têm 

atualmente grande expressão entre os programas de pós-graduação. Esses MP têm a 

proposta de oferecer fundamentação teórica e metodológica aos professores para que 

possam responder às demandas de sua prática, culminando na elaboração de um 

produto educacional. Na minha pesquisa de doutorado, em andamento, objetivo 

responder às seguintes questões: quais são os impactos de cursos de MP estruturados 

de diferentes formas sobre o desenvolvimento profissional de seus professores-

cursistas? Como os professores-cursistas “respondem” ao currículo proposto/praticado 

nesses cursos? Trata-se do desenvolvimento de dois estudos de caso (sendo de um 

Mestrado Profissional Local e outro, de um Polo do Mestrado Nacional Profissional em 

Ensino de Física, coordenado pela Sociedade Brasileira de Física) a fim de buscar 

respostas às questões propostas para o caso do desenvolvimento profissional de 

professores de Física. 

Palavras-chave: mestrado profissional, desenvolvimento profissional docente, 

formação de professores. 

 

 

 

 



MÉTODOS CONTRACEPTIVOS HORMONAIS: ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES DE 

ENSINO PARA DOCENTES DA ÁREA DE SAÚDE 

Cláudia Aparecida Dalavia; Maria de Fátima Alves de Oliveira 

Resumo: 

No século XX surgiu a pílula anticoncepcional e até hoje passa por modificações na dosagem de 

hormônios devido aos efeitos colaterais e consequentemente apresenta mudanças em seu 

mecanismo de ação. A importância do ensino sobre o tema nos remete à necessidade de 

informações esclarecedoras relacionadas ao efeito no organismo, visando à oportunidade de 

escolha do usuário para o que mais lhe atenda. O objetivo do estudo foi investigar as concepções 

dos enfermeiros sobre o Método Contraceptivo Hormonal para elaboração de atividades de ensino. 

A pesquisa é descritiva com abordagem qualitativa. O campo de pesquisa foi o curso técnico de 

enfermagem da Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), Volta Redonda, RJ, com os 

docentes do ensino médio. Foi utilizado uma entrevista semiestruturada para coletar os dados. Os 

resultados revelaram que dos 8 enfermeiros entrevistados, em relação ao DIU, um disse que não 

é abortivo; 6 disseram que é abortivo e o outro demonstrou dúvida. Em relação à pílula do dia 

seguinte: 6 disseram que é abortiva e 2 disseram que não é abortiva. Os dados revelaram que há 

necessidade de um ensino específico e detalhado para o público docente em saúde, assim como 

para os alunos à respeito dos Métodos Contraceptivos Hormonais pois mulheres tem o direito e 

dever de ter acesso às informações sobre o mecanismo de ação e suas relações com o aborto, 

pois são muitas dúvidas apresentadas sem serem sanadas. Cabe ao profissional de saúde a 

incumbência fidedigna de repassar as informações estudadas para que assim a usuária faça sua 

escolha pelo método contraceptivo que lhe melhor convém. O estudo contribuiu para traçar a 

elaboração de atividades de ensino para o enfermeiro docente esclarecendo ao aluno tanto do 

curso técnico de enfermagem como o aluno de graduação entre outros interessados, questões no 

uso do planejamento familiar, permitindo que sua prática de orientação à população seja mais 

eficaz. Além disso, com base no discurso produzido pelos enfermeiros, foi desenvolvido um 

material educativo que proporcionará uma aproximação e mediação na discussão sobre o tema. 

Palavras-chave: método contraceptivo hormonal; aborto; ensino e saúde. 

 

O PAPEL DA EXPERIMENTAÇÃO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE FÍSICA 

Marcia Regina Garcia; Valéria Vieira 

Resumo: 

Os cursos de formação de professores de ciências, muitas vezes, apresentam a 

experimentação apenas como um recurso para aplicação das teorias à prática ou como 

mera reprodução do método científico. Contudo, o ensino de ciências não deve mais 

apresentar essas concepções conservadoras, onde as aulas práticas seriam somente 

para tornar mais acessível o conhecimento da teoria. Nesta perspectiva, o ensino de 

física é motivo de constante preocupação entre professores e pesquisadores da área de 

Ensino, sendo este objeto de diversas pesquisas que em sua maioria buscam contribuir 

para um ensino contextualizado, significativo e que atenda às necessidades encontradas 

tanto pelos docentes quanto pelos alunos em sala de aula. Assim, o presente trabalho 

busca investigar quais as visões os professores atuantes em cursos de Licenciatura em 

Física apresentam sobre o uso da experimentação. Para tanto, serão realizadas 

entrevistas semiestruturadas com professores do curso de licenciatura em Física do 

IFRJ-Nilópolis. O objetivo é compreender como a prática experimental vem sendo 

trabalhada em um curso de formação inicial e quais as suas contribuições no processo 

de formação de um professor de Física. 

Palavras-chave: Formação de Professores; Ensino de Física; Experimentação 

 

 



O PROCESSO DE PRODUÇÃO COLABORATIVA DO MATERIAL PEDAGÓGICO 

PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

Luciana Maria de Jesus Baptista Gomes 

Resumo: 

Este trabalho descreve o processo de elaboração do material pedagógico de Ciências 

da rede municipal de ensino da cidade do Rio de Janeiro denominado Caderno 

Pedagógico de Ciências, especificamente os destinados ao segundo segmento do 

Ensino Fundamental, do 6º ao 9º anos. Teve por objetivo geral analisar o processo de 

elaboração e como ocorrem as etapas desde a sua formulação até a distribuição a todos 

os estudantes desta modalidade de ensino. Para tanto, foram adotados como objetivos 

específicos descrever o processo de elaboração dos Cadernos Pedagógicos de Ciências 

e analisá-los criticamente à luz de Vygotsky (1996;1998), Demo (2009; 2010) e Garbet 

(2011). Percebe-se uma prática colaborativa entre os professores autores que, com uso 

da informática e dos recursos tecnológicos, disponibilizam um material didático que 

prioriza a problematização no Ensino de Ciências, com canais de comunicação com os 

demais professores regentes que adotam este material em sua sala de aula. 

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Caderno Pedagógico 

 

 

PARÂMETROS PARA A ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES DIDÁTICAS NA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Patrícia Nascimento, Alexandre Maia do Bomfim 

Resumo: 

A presente apresentação traz conclusões parciais de pesquisa de mestrado profissional 

em andamento. Fruto da pesquisa, desenvolve-se como produto educacional um e-book 

com parâmetros para a elaboração de atividades didáticas voltadas para o curso técnico 

em Segurança do Trabalho (TST). A pesquisa se localiza na interseção dos debates nas 

áreas de Ensino de Ciências, da Educação Profissional e da Educação Ambiental, e visa 

fornecer aos docentes do curso supracitado parâmetros para o desenvolvimento e 

realização de atividades didáticas que priorizem o protagonismo discente em sua 

aprendizagem e a reflexão crítica sobre a atuação profissional do TST, deixando as 

abordagens liberais ou a-críticas do fazer docente. Propõe-se debater as características 

do e-book em elaboração. 

Palavras-chave: Ensino de Ciências, Educação Ambiental Crítica, Educação 

Profissional, Didática. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÉTICA DA ESPERANÇA: EDUCAÇÃO QUE PROMOVE MUDANÇAS 

Valéria Fernandes da Costa 

Resumo: 

Diante do cenário atual em que o Brasil se encontra, onde a corrupção está nas altas 

esferas do poder, assim como em pequenas ações do cotidiano. Faz-se necessária a 

discussão e reflexão quanto às relações pessoais dos alunos no Ensino Fundamental e 

Médio. Acreditando ser possível a transformação na medida em que a semente da Ética 

vai sendo plantada, haverá de brotar, nascer, crescer e florescer a Ética. Cabe a Escola 

ajudar o aluno a pensar sobre sua conduta com a intencionalidade educativa e 

responsável promover mudanças, compreender que fazemos parte de uma sociedade 

que muitas vezes despreza os princípios e valores que a fundamentam de forma justa. 

A formação Ética necessita do cultivo que faça florescer as qualidades morais, só assim 

teremos pessoas justas, solidárias e honestas. 

 

 

 

 

Palavras-chave: ética; educação; esperança 

PROJETOS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO TÉCNICO: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA DE UM COORDENADOR PEDAGÓGICO 

Renata Josephina dos Santos; Maylta Brandão dos Anjos 

Resumo: 

Essa comunicação visa debater o papel do coordenador pedagógico como fomentador 

de formação continuada para professores do Ensino Técnico Profissionalizante. Para 

tanto, tem-se como objetivo apresentar um relato de experiência onde a metodologia de 

construção de projetos foi aplicada como ferramenta didática no fazer docente no Ensino 

Profissionalizante de Nível Médio nos cursos Técnico em Segurança do Trabalho e Meio 

Ambiente, tendo como eixo formativo a Educação Ambiental. Por ser uma área 

multidisciplinar, a construção de Projetos envolvendo a equipe docente foi o primeiro 

passo para mudança na prática e como coordenador pedagógico era necessário atuar 

junto ao corpo docente que, muitas vezes, não possuía formação pedagógica. Por fim, 

defendemos que na educação profissionalizante manter o ensino tradicional pode fazer 

com que o aluno saia despreparado para o mundo de trabalho. 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Gestão; Participação; Área de Proteção 

Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEXUALIDADE EM DEBATE: CONCEPÇÃO DE PROFESSORES EM UMA RODA DE 

CONVERSA 

Daniel Costa Matos; Maylta Brandão dos Anjos 

Resumo: 

A Educação sexual, prevista nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 

1997) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica - DCN (BRASIL, 

2013), ainda se constitui num grande desafio em sala de aula, contudo é importante que 

seja discutida e aprofundada de forma a combater concepções que não condizem com 

o respeito à cidadania e aos direitos individuais. Por meio da triangulação metodológica, 

a investigação buscou identificar e interpretar as realidades vividas nos espaços formais 

e não formais de ensino em torno dessa questão. Foram realizadas rodas de conversa 

que objetivaram observar como vem se constituindo o tema sexualidade nas escolas e 

como os professores elaboram e dialogam com a educação sexual com base em suas 

realidades. Ficou evidente a importância da discussão em torno da sexualidade em todas 

as etapas da formação, uma vez que essa dimensão da identidade está presente desde 

o nascimento. 

Palavras-chave: Sexualidade; Educação Sexual; Roda de Conversa; Formação de 

Professores 
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A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA: 

REFLEXÕES A PARTIR DE ESCOLAS MUNICIPAIS EM DUQUE DE CAXIAS, RJ 

M. D. Floriano, Carlos Frederico Loureiro 

Resumo: 

O trabalho analisou a construção do objeto de pesquisa em Educação Ambiental(EA), 

partindo da prática de professores(as) de escolas no entorno da Refinaria Duque de 

Caxias, RJ. Precarização material e das relações de trabalho, além do reducionismo 

originado por propostas oficiais de EA exigem amadurecimento teórico/epistemológico 

do(a) professor(a). O eixo estruturante foi a aproximação entre a prática da EA nas 

escolas, e os vários agentes sociais de seu entorno, dando materialidade ao objeto de 

pesquisa na perspectiva da justiça ambiental. Teoricamente estruturada no materialismo 

histórico, nas formulações da ecologia política e na educação ambiental crítica(EAC). 

Compôs-se por levantamento de conflitos socioambientais locais, entrevistas com 

professores(as) e responsáveis. Concluiu-se que, apesar de práticas de EA 

majoritariamente conservadoras, e observando a situação de vulnerabilização da 

população, há efetivamente possibilidades de articulação entre uma pedagogia crítica, a 

justiça ambiental e a ecologia política na consolidação do objeto de pesquisa em EAC. 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Ecologia Política, Justiça Ambiental 

 

 

 

 

APRENDIZAGEM DE PERICULOSIDADE DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS COM 

AUXÍLIO DE METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO 

Manoela Barros Guimarães, Denise Leal de Castro 

Resumo: 

A pesquisa aborda a aplicação da metodologia de Estudo de Caso, em uma turma do 

curso técnico em segurança do trabalho, na disciplina de química. O caso narra a 

atuação de uma engenheira da área de segurança do trabalho, que organiza a Semana 

Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, voltada para discussões sobre a 

periculosidade de produtos químicos. O assunto surge devido a um incêndio ocorrido em 

uma unidade de refino de petróleo em Duque de Caxias, por vazamento de um produto. 

O caso incentiva a tomada de decisão dos alunos a confeccionarem uma cartilha lúdica 

sobre a periculosidade das substâncias a fim de conscientizar trabalhadores de uma 

refinaria de petróleo sobre riscos químicos. Para o estudo de produtos perigosos, foi 

adotada a sala de aprendizagem cooperativa Jigsaw durante quatro encontros e os 

alunos construíram mapas conceituais sobre as classes: inflamável, oxidante, tóxico, 

corrosivo e explosivo. 

Palavras-chave: Estudo de Caso, Aprendizagem cooperativa Jigsaw, Segurança do 

Trabalho, Periculosidade 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



CAMINHOS E DESTINOS DA ÁGUA: TEMÁTICA DO SANEAMENTO BÁSICO EM 

VISITAS ESCOLARES A ESPAÇO NÃO FORMAL DE EDUCAÇÃO 

Yasmim Pussente Pimentel Lima; Verônica Pimenta Velloso 

             Resumo: 

Este resumo é resultado parcial de uma pesquisa com o objetivo de melhorar a interação 

entre escola e o espaço não formal de educação da Estação de Tratamento de Água do 

Guandu (ETA-Guandu) para uma maior divulgação sobre a temática do Saneamento 

Básico na região da Baixada Fluminense, que sofre com o descaso. Após 

acompanhamento de dez visitas e entrevistas semi-estruturadas com professores e 

funcionários da ETA, verificou-se que esses funcionários podem ser considerados 

mediadores e com relação aos professores, três não tinham pensado em uma atividade 

pós-visita; cinco iriam pedir relatório ou entregar um questionário; e dois planejaram um 

trabalho de debate em sala com produção de um texto coletivo e mural. Este resultado 

justifica a elaboração de um produto educacional, voltado ao professor visitante, com o 

intuito de auxiliá-lo com propostas de atividades que contribuam para ampliar a 

possibilidade de mobilização e participação social na busca de melhorias. 

Palavras-chave: Espaço não formal de educação; divulgação científica; saneamento 

básico 

 

 

 

 

CANÇÕES DOS PARASITAS: AS PARÓDIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Erika Coelho Mirre Peres; Anderson Domingues Correa 

Resumo: 

A presente dissertação associa música e educação. As paródias musicais foram 

utilizadas como estratégia didática para o aprendizado de parasitoses transmitidas por 

diversos agentes - vírus, bactérias, protozoários, fungos e vermes. As preferências 

musicais dos alunos foram fundamentais para a construção das paródias e suas 

concepções prévias sobre as doenças também foram analisadas. A fundamentação 

teórica foi baseada na educação musical, na teoria da aprendizagem significativa de 

Ausubel e no ensino de ciências. O cenário da pesquisa foi a Escola Municipal Professor 

José D'Alessandro, localizada em Nilópolis - RJ. O público-alvo foram alunos do 6° e 7° 

ano do ensino fundamental. A pesquisa foi realizada entre outubro de 2015 e setembro 

de 2016 e seus dados analisados qualitativamente. As falas dos sujeitos foram 

analisados sob a ótica do discurso do sujeito coletivo. O objetivo geral deste trabalho foi 

analisar as contribuições que as paródias podiam trazer ao aluno em relação a temas 

ligados às parasitoses. Com a delimitação desse objetivo, pretendia-se responder a 

seguinte pergunta: que contribuições as paródias podem trazer para o aprendizado de 

temas ligados às parasitoses? A coleta de dados foi realizada por meio de questionários, 

entrevistas e observação sistemática. Os resultados positivos mostraram que a música 

pode ser capaz de trazer benefícios ao aprendizado e servir como um organizador prévio 

do conteúdo. Além disso, verificou-se que as paródias proporcionaram maior 

participação das turmas, redução da indisciplina e maior satisfação dos alunos com a 

estratégia didática realizada O produto didático originário desta pesquisa é composto de 

uma mídia de áudio contendo as paródias gravadas e um encarte com as letras e um 

manual. 

Palavras-chave: Ensino fundamental; ciências; parasitoses; ludicidade; paródias 

musicais. 

 



 

CINEMA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA: REVISITANDO RECURSOS 

AUDIOVISUAIS EM AULAS 

Aline de Fátima Santos Camara Cooper; Maylta Brandão dos Anjos 

 

Resumo: 
A pesquisa teve como produto educacional uma sequência didática envolvendo análise 

de recepção de curtas-metragens de cunho socioambiental; oficinas de produção 

audiovisual; produção de vídeos pelos próprios discentes. O produto contribuiu para o 

protagonismo do estudante e para autonomia na busca de uma educação ambiental 

crítica, estando disponível no site http://cooperaline.wix.com/cinemaeduambi. Enrique 

Leff e Tim Ingold aportaram-nos nas conceituações à educação ambiental crítica, e em 

Rosália Duarte nos pressupostos relacionados ao cinema e à educação. O cinema como 

valor pedagógico diz respeito a alteridade, fornecendo elementos aos alunos-

espectadores numa visão diferenciada de problemas socioambiental na perspectiva mais 

crítica da realidade. Na fase inicial prevalecia entre os educandos uma visão 

conservadora, individualista, simplista, reducionista e descontextualizada, o uso do 

cinema e a produção de vídeos proporcionaram o despertar de discussões num caminhar 

pedagógico propício à reflexão e à criticidade. 

Palavras-chave: educação ambiental crítica; audiovisuais; ensino 

 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA EM UM CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES: O 

USO DE TIRINHAS COMO CONTEXTUALIZADOR DO MUNDO DO TRABALHO 

Denise Santos Nascimento 

Resumo: 

Os problemas que surgem ao tentar viabilizar a educação ambiental em um curso técnico 

em edificações noturno localizado na cidade da Baixada Fluminense são os 

fomentadores da pesquisa de que trata este resumo. Com a inserção de uma nova 

ferramenta de ensino, busca-se analisar qual a contribuição didática do uso de tirinhas 

como um contextualizador do mundo do trabalho, para promover o raciocínio crítico 

sobre a construção civil e a educação ambiental. Neste cenário, o uso de tirinhas teve 

como pressuposto auxiliar o aluno a enxergar as questões ambientais para além de uma 

visão simplista do senso comum e com isso, ele possa refletir de forma autônoma, crítica 

e emancipada, a construção civil e sua influência no meio ambiente. Esta é uma pesquisa 

qualitativa de caráter participante, onde o aluno é tratado como sujeito do processo, 

sendo respeitada sua história, seu entorno e o que ele vivência. 

Palavras-chave: educação ambiental crítica, quadrinhos, tirinhas, ensino técnico, 

edificações 

 

 

 

 

 



 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GESTÃO: A ANÁLISE DE UMA DÍADE 

Enio Borges Pinheiro Junior; Maylta Brandão dos Anjos 

Resumo: 

Neste trabalho foi realizado um estudo sobre educação ambiental e sistemas de gestão. 

A educação ambiental foi destacada como ferramenta propulsora para implementação 

da nova cultura, visando institucionalizar a qualidade ambiental, que possibilita grandes 

benefícios gerenciais, melhorias da imagem da instituição, melhor aproveitamento dos 

recursos, redução dos resíduos gerados, redução de custos, por meio de postura 

proativa que efetivamente agregam valores percebidos pelos stakeholders aos seus 

produtos e serviços com os sistemas de gestão. Concomitante à busca do 

desenvolvimento sustentável global verificou-se a necessidade de inserir tal conceito nas 

organizações para que corroborem na mitigação da poluição e dos impactos negativos 

causados ao meio ambiente, intensificando o desempenho das empresas e a difusão da 

consciência ambiental. Com isso, a estratégia ambiental vem sendo, paulatinamente, 

incorporada às instituições gerando senso de responsabilidade aos direta e 

indiretamente envolvidos com o cuidado ambiental. 

Palavras-chave: Educação ambiental . Gestão ambiental . Gestão da qualidade . 

Planejamento estratégico . Estratégia Ambiental . 

 

 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA: A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E 

RECUPERAÇÃO URBANA DO JEQUIÁ (APARU DO JEQUIÁ) E A COLÔNIA Z-10 EM 

FOCO 

Valéria Fernandes da Costa; Maylta Brandão dos Anjos 

Resumo: 

Ser professor, qual o porquê dessa profissão que ainda fascina e estimula acerca do 

valor da Educação. Essa pergunta conduziu a pesquisa um relato porque, após 

investigações empíricas e levantamento bibliográfico, observamos que as falas 

caminharam no sentido de que: ser professor é ato que põe o profissional do ensino 

diante de possibilidades novas, diante de troca de valores e construção do 

conhecimentos. De que lecionar na área das Ciências, seja ela Naturais, Humanas ou 

Exatas faz estar em constante ebulição em meio à constituição dos saberes. É viver 

momentos únicos inspirando a vida de alunos, procurando entender suas dificuldades é 

estar em constante aprendizado e ter como objetivo fazer com que o aluno entenda a 

sua importância e a responsabilidade no mundo em que vive. Dessa forma, concluímos 

que a pergunta aponta para a resposta de que é ser amante e profissional do 

conhecimento e da constante formação. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Gestão ; Participação; Área de Proteção 

Ambiental 

  



 

 

 

ESTEROIDES ANABOLIZANTES ANDROGÊNICOS NO ENSINO DE QUÍMICA 

Amanda Torres Vieira da Costa (IFRJ); Anderson Domingues Corrêa (IFRJ) 

Resumo: 

Este trabalho apresenta relatos de uma atividade de pesquisa realizada em sala de aula, 

que tem como objetivo relacionar a importância da abordagem da temática Esteroides 

Anabolizantes Androgênicos no ensino de química no ensino médio. Foram realizadas 

quatro intervenções, onde estudantes e a professora pesquisadora são os protagonistas. 

Foi utilizado o método qualitativo, com o uso da técnica da roda de conversa e 

questionários para obtenção dos dados. Os resultados mostraram que temas químicos 

orgânicos quando aliados a temas sociais despertam o desenvolvimento crítico dos 

alunos, possibilitando que o ensino de química seja mais humanístico, numa proposta 

de ensino CTS. 

Palavras-chave: Química Orgânica; Esteróides Anabolizantes Androgênicos;                      

Transdisciplinaridade. 

 

 

 

JÚRI SIMULADO: UMA PROPOSTA PRÁTICA PARA A DISCUSSÃO DAS INJUSTIÇAS 

AMBIENTAIS 

Jefferson Lima da Silva 

Resumo: 

Este trabalho propõe a realização de um júri simulado com o tema: Injustiças Ambientais 

e os impactos ocasionados devido ao funcionamento de um Complexo industrial em uma 

determinada cidade, envolvendo alunos do ensino médio. O objetivo desta atividade é 

envolver os adolescentes na discussão da temática ambiental e possibilitar a construção 

de uma Educação ambiental Crítica, partindo da premissa proposta por Paulo Freire 

sobre os temas geradores, visto que na cidade funciona um grande Complexo Industrial. 

A atividade consisti na apresentação de uma peça teatral, com roteiro previamente 

elaborado, encenando um tribunal. No qual, participariam os seguintes personagens: o 

Réu, Juiz, Advogado de defesa, duas testemunhas de acusação e duas testemunhas de 

defesa, além dos demais alunos atuando como júri, pronunciando seu voto com a 

respectiva argumentação. Conclui-se que atividades como estas estimulam a 

emancipação dos alunos, o engajamento na questão ambiental e no enfrentamento 

desigualdades e conflitos ambientais existentes. 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Injustiça Ambiental e Ensino Médio. 

  



 

 

 

LITERATURA E ENSINO DE CIÊNCIAS: AÇÕES NO CAMPO AMBIENTAL- O ENSINO 

FUNDAMENTAL EM FOCO 

Ana Paula de Jesus Tavares; Maylta Brandão dos Anjos (Docente PROPEC) 

Resumo: 

O estudo refere-se a uma pesquisa em andamento no Mestrado Profissional em Ensino 

de Ciências, no IFRJ, a realizar-se em uma escola pública de ensino fundamental. Nosso 

trabalho relatará experiências vivenciadas em turmas das séries iniciais, apontando a 

literatura infantil como um viés para o ensino de ciências, atuando como elemento 

problematizador para as discussões ambientais. Nosso problema é assim norteado: De 

que forma a literatura abre discussões e amplia o conhecimento dos alunos em temáticas 

ambientais?  A literatura, essencial na formação humana, apresenta-se como um recurso 

altamente potencializador, enriquecedor. A partir de textos de duas renomadas escritoras 

infanto-juvenis, Ruth Rocha e Ana Maria Machado, propomos atividades interessantes, 

reflexivas, objetivando a problematização e conhecimento mais aprofundado em 

temáticas ambientais.  Nosso referencial teórico articula-se entre as concepções de 

Ensino de Ciências nos anos iniciais, de Educação Ambiental crítica e da importância do 

viés interdisciplinar da literatura na formação do estudante. 

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Literatura infantil.Educação ambiental crítica. 

 

 

O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO DO CURRÍCULO DE BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO 

PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, NO COLÉGIO 

PEDRO II 

Cristiane Rodrigues Vieira 

Resumo: 

Nossa proposta de trabalho pretende analisar o processo de adaptação do tema 

educação ambiental nas aulas de biologia do Colégio Pedro II, para atender às 

necessidades específicas de alunos com deficiência visual, cegos e com baixa visão, no 

Campus Realengo II. Esta proposição é motivada por questões políticas e profissionais, 

na medida em que entendemos a educação especial e inclusiva como uma ação política, 

cultural, social e pedagógica, que busca a efetivação do direito à educação para todos, 

a partir da conjugação da igualdade e diferença como valores indissociáveis. Nessa 

perspectiva, entendemos como necessária a reformulação e a adaptação das aulas de 

biologia, especificamente o conteúdo sobre Educação Ambiental, para atender os alunos 

cegos e com baixa visão. Esperamos assim, contribuir para a consolidação da qualidade 

da educação especial e inclusiva, por permitir e apresentar possíveis caminhos e 

orientações para a adaptação dos conteúdos. 

 

 



ORIENTAÇÃO SEXUAL: ENTENDENDO E ENFRENTANDO AS SITUAÇÕES DE 

RISCO 

Flavia Bispo de Almeida 

Resumo: 

O presente estudo torna público uma prática desenvolvida em um projeto escolar e que 

ocorreu uma vez por semana, durante as aulas de Ciências, no ano de 2016. A atividade 

teve como protagonistas estudantes de três turmas do 9º Ano de escolaridade, 

matriculados em um colégio público. O projeto foi concebido devido ao surgimento de 

jovens grávidas nas turmas de 9º Ano, com idades entre 14 e 16 anos, e seu objetivo foi 

entender e promover a reflexão entre os estudantes a fim de que o quadro não se 

tornasse recorrente entre os adolescentes. Durante a execução do projeto verificou-se, 

através de um questionário semiaberto, que os estudantes iniciaram a vida sexual com 

idades entre doze e quatorze, e em sua maioria não fizeram uso do preservativo ou de 

outro método contraceptivo, evidenciando-se a falta de compreensão dos riscos 

envolvidos. Tornar o assunto necessário e constante nas práticas educativas é uma das 

funções do colégio. 

Palavras-chave: Orientação Sexual, gravidez, adolescência. 

 

 

 

PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ESPAÇOS NÃO-FORMAIS: ESTUDO DE 

CASO DO ADOTANTES DE TRILHAS NO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA 

(RJ) 

Christiane do Rio Branco, Jorge Júnior Santos, Lúcio Nascimento, Patrícia Nascimento 

Resumo: 

O presente trabalho apresenta conclusões parciais de pesquisa em andamento acerca 
do “Projeto de Adotantes de Trilha” iniciado com a implantação da Trilha Transcarioca 
em 2014. Este se constitui como um estudo de caso que, por sua vez, objetiva analisar 
o processo de implantação do projeto no Parque Estadual da Pedra Branco, na cidade 
do Rio de Janeiro-RJ. A questão central do “Projeto de Adotantes de Trilha” é transformar 
os visitantes, ou pelo menos uma parcela deles, em agentes de preservação e 
conservação de trilhas em áreas protegidas. Ao trazer os usuários para a gestão das 
Unidades de Conservação esse movimento pode ser visto como potencial na 
conservação do patrimônio natural e cultural existentes nessas trilhas, mudando a forma 
de se pensar a Gestão de Uso Público de áreas protegidas, pois não vê a privatização 
como principal solução, mas, sim, a gestão compartilhada. 
Palavras-chave: Uso Público; Educação Ambiental; Unidades de Conservação; 
Espaços Não Formais 
 

 

  



 

PARASITAS ASSASSINOS: UMA ATIVIDADE LÚDICA NA ABORDAGEM DE 

PARASITOLOGIA NO ENSINO MÉDIO. 

Jefferson Lima da Silva; Isabel Van Der Ley Lima 

Resumo: 

Esse trabalho propõe a realização de atividades investigativas e lúdicas durante as aulas 

de parasitologia. Com o objetivo de conscientizar os alunos acerca dos principais 

conceitos e parasitoses relacionadas, à ausência de saneamento básico, falta de 

higienização das mãos e alimentos, e condições socioambientais. A metodologia 

proposta será por meio de: 1) Revisão sobre os conceitos Parasitológicos; 2) Análise e 

discussão de casos clínicos e elaboração de uma ficha epidemiológica; 3) Apresentação 

das conclusões dos alunos sobre as possíveis parasitoses e exibição dos episódios do 

documentário “Monsters inside me” traduzido na tv brasileira como “Parasitas 

Assassinos”; 4) Elaboração de material de divulgação para construção de mural 

informativo sobre as parasitoses trabalhada pelos grupos; 5) Jogo de perguntas e 

respostas intitulado – “Jogo dos Parasitas Assassinos”, onde as perguntas foram 

baseadas em situações problemas. Espera-se fornecer ferramentas para a tomada de 

atitudes individuais e coletivas que levem a profilaxia de doenças parasitárias. 

Palavras-chave: Parasitologia, Atividades Lúdicas e Atividades Investigativas. 

 

 

 

PROJETOS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO TÉCNICO: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA DE UM COORDENADOR PEDAGÓGICO 

Lúcio Nascimento 

Resumo: 

Essa comunicação visa debater o papel do coordenador pedagógico como fomentador 

de formação continuada para professores do Ensino Técnico Profissionalizante. Para 

tanto, tem-se como objetivo apresentar um relato de experiência onde a metodologia de 

construção de projetos foi aplicada como ferramenta didática no fazer docente no Ensino 

Profissionalizante de Nível Médio nos cursos Técnico em Segurança do Trabalho e Meio 

Ambiente, tendo como eixo formativo a Educação Ambiental. Por ser uma área 

multidisciplinar, a construção de Projetos envolvendo a equipe docente foi o primeiro 

passo para mudança na prática e como coordenador pedagógico era necessário atuar 

junto ao corpo docente que, muitas vezes, não possuía formação pedagógica. Por fim, 

defendemos que na educação profissionalizante manter o ensino tradicional pode fazer 

com que o aluno saia despreparado para o mundo de trabalho. 

Palavras-chave: Formação Continuada, Metodologia de Projetos, Educação Ambiental 

 

 

 

 

 

 



 

REFLEXÃO AMBIENTAL COM RELAÇÃO A ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS 

PÚBLICOS 

Gabriella Facciolli 

Resumo: 

Quando entendemos que, o uso dos espaços urbanos deve ser pensado e projetado 

para toda a parcela da população, nós permitimos que todos se apropriem dele, pois 

fazendo uso desse espaço, permitimos que, todos se reconheçam nos espaços, nas 

calçadas, interajam e se relacionem com o meio, os equipamentos urbanos, com as 

cidades e todo o seu entorno. Desta forma, passamos a ter uma cidade democrática, em 

que permite a ligação de todos os usuários com meio urbano construído e o meio 

ambiente, pois está tudo interligado, o ser humano a natureza, nós fazemos parte dos 

espaços, por isso acessibilidade deve ser pensada desde o inicio da formação de cada 

profissional, não como lei e sim introduzida naturalmente, levando cada um a reflexão da 

importância dela. 

Palavras-chave: Acessibilidade urbana, educação ambiental 

 

 

TEMAS RELACIONADOS À SAÚDE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 

PERSPECTIVA HISTÓRICO-CIENTÍFICA 

Verônica Pimenta Velloso; Jaqueline Aguilar; Cleyton Ribeiro 

Resumo: 

A partir de interfaces entre História da Ciência e Divulgação Científica, há a intenção de 

contribuir para uma articulação maior entre as disciplinas voltadas para a formação de 

professores, que irão atuar na educação básica e para os futuros produtores culturais, 

com possíveis atuações em espaços de educação não formal. A crise da saúde hoje, 

mostra a relevância de temas a elas relacionados, que podem favorecer essas 

articulações a partir de diálogos entre disciplinas e cursos, e seus respectivos sujeitos, 

contribuindo para uma visão mais dinâmica e ampliada do conhecimento e para sua 

circulação. Esse projeto PROCIÊNCIA/PIBIC, desdobra-se em duas frentes, uma 

compreendida pela disseminação de um documentário, resultado de pesquisa anterior 

(2015-2016), que trouxe discussões a respeito do uso de plantas como remédios, no 

passado e no presente, com participação de alunos e professores do campus Nilópolis. 

E, outra, a partir de um estudo sobre os trinta anos do acidente nuclear Césio 137, 

ocorrido na cidade de Goiânia. 

Palavras-chave: saúde, formação de professores, perspectiva histórico-científica 

 

 

 

 

 

 



TEXTOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

Monique Schulz-Fontoura; Eline Deccache-Maia 

Resumo: 

O uso didático de textos de Divulgação Científica (DC) possibilita a abordagem de temas 

de Educação em Saúde de forma mais contextualizada. Assim sendo, esse trabalho teve 

por objetivo avaliar as potencialidades de uso de um texto de DC durante a realização 

de uma aula com alunos de uma escola pública e de outra particular na qual fosse 

abordado um tema sobre Educação em Saúde de concernência mundial: o uso de 

antibióticos e suas implicações biológicas, políticas e sociais. Os resultados demonstram 

que o uso do texto em sala promoveu discussões interessantes e permitiu maior 

conscientização sobre o assunto. Consideramos que o uso do mesmo texto nas duas 

escolas nos ajudou a perceber dificuldades intrínsecas à leitura relacionadas à realidade 

dos alunos da escola pública que não foram tão observadas nos da escola particular, 

ratificando o papel fundamental do professor para adequar o uso desses materiais em 

sala de aula. 

Palavras-chave: Educação em Saúde, Textos de Divulgação Científica, Antibióticos 

 

 


