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VII Seminário do Programa ABC na Educação Científica
02 e 03 de Dezembro de 2011
UFF – Niterói – Rio de Janeiro

APRESENTAÇÃO

O VII Seminário Nacional do Programa ABC na Educação Científica foi realizado em
Niterói, Rio de Janeiro, no período de 02 a 03 de dezembro de 2011, nas dependências
do Auditório Florestan Fernandes, na Faculdade de Educação da Universidade Federal
Fluminense - UFF.

O Programa ABC na Educação Científica tem por objetivo implementar o Ensino de
Ciências Baseado em Investigação (ECBI) no Ensino Fundamental, principalmente no
ciclo I (alunos de 6 a11 anos), a partir das abordagens La main à la pâte e Hands on,
criadas respectivamente na França e Estados Unidos, e que estabelecem um vínculo
entre pesquisadores do meio universitário e profissionais do ensino fundamental
(professores, coordenadores pedagógicos e diretores de ensino). No Brasil, o Programa
teve início em 2001 através de um convênio de cooperação estabelecido entre a
Academia Brasileira de Ciências e a Académie des Sciences da França, sendo
denominado ABC na Educação Científica, onde ABC faz referência à alfabetização e à
Academia Brasileira de Ciências.

Encontros nacionais do programa são realizados anualmente desde 2002, sendo que a
partir de 2005 estes passaram a ser chamado de Seminários Nacionais do Programa
ABC na Educação Científica. Estes reúnem representantes dos grupos que participam
do programa nos diversos estados do país, bem como professores da rede de ensino da
cidade sede do evento, que trabalham com a metodologia do Ensino de Ciencias
baseado na Investigação (ECBI).

Os seminários nacionais têm cumprido um importante papel de articulação e troca de
experiência entre os diferentes grupos do programa, contribuindo também para a
construção de uma ação nacional, sem que se perca de vista as especificidades
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regionais. Nestes encontros tem-se buscado convidar representantes de outros
programas e experiências em ensino e difusão de ciências, de forma a se ampliar os
horizontes de reflexão. Afora o espaço de articulação, os seminários têm constituído um
lócus privilegiado para a avaliação e discussão do cenário educacional brasileiro, mais
precisamente no que diz respeito ao ensino de ciências. Cabe ainda ressaltar que tem
sido uma preocupação crescente a necessária construção de pontes entre a comunidade
científica e os educadores, de forma a se estimular uma maior interação entre estes
atores.

ORGANIZAÇÃO

O evento foi organizado pela Academia Brasileira de Ciências em parceria com o polo
do Programa ABC na Educação Científica no Rio de Janeiro, baseado na Fiocruz, e a
Prefeitura de Niterói. O apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) foi fundamental para viabilizar o evento. A organização contou
também com o importante apoio da Faculdade de Educação da Universidade Federal
Fluminense (UFF), que proporcionou amplo suporte e o auxílio necessário à realização
do evento.

OBJETIVOS

O VII Seminário Nacional ABC na Educação Científica teve como objetivos:
 Discutir o cenário mais amplo do ensino e da difusão da ciência no Brasil;
 Compartilhar as experiências dos núcleos mais consolidados do programa;
 Estimular a reflexão sobre as práticas de formação de professores, visando à
expansão do ensino de ciências com metodologias de qualidade;
 Promover a formação de mestres e doutores a partir do fortalecimento da
pesquisa na área de ensino de ciências;
 Debater sobre os desafios do ensino das Ciências nas escolas;
 Estimular a reflexão sobre as práticas de formação de professores e de formação
de formadores, visando à expansão com qualidade do ensino de ciências baseado
em investigação.
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PROGRAMAÇÃO
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VII SEMINÁRIO NACIONAL

Participantes
Reunindo mais de 100 participantes, o evento contou com a presença de representantes
dos estados do Amazonas, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro,
São Paulo e do Distrito Federal, bem como da Espanha e Portugal. Afora os
representantes e dezenas de professores do programa que atuam em Niterói e outras
cidades do Rio de Janeiro, o evento contou com a presença de autoridades e cientistas
mobilizados pela ABC. Dentre as autoridades, destaca-se a presença de Claudio
Mendonça, presidente da Fundação Educacional de Niterói; Maria Inês Azevedo de
Oliveira, Secretária de Educação de Niterói; Cléa Rocha e Silva, Subsecretária de
Educação de Niterói; José Raymundo Martins Romêo, Secretário de Ciência e
Tecnologia de Niterói; e Ildeu de Castro Moreira, Diretor do Departamento de Difusão e
Popularização da Ciência e Tecnologia (Ministério da Ciência e Tecnologia).

Representação dos polos do programa
Dentre os polos que integram o Programa ABC na Educação Científica, estiveram
presentes os Coordenadores dos seguintes polos: Carlos Wagner Costa Araújo
(UNIVASF); Danielle Grynszpan (Rio de Janeiro); Ernst Hamburger e Beatriz A. C. de
Castro Athayde (Estação Ciência/São Paulo); e Angelina Sofia Orlandi Xavier
(CDCC/São Carlos). Rita de Cássia Pereira Borges, do pólo embrionário de Cáceres
(Mato Grosso), também esteve presente.
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Sessão de Abertura

Claudio Mendonça, presidente da Fundação Educacional de Niterói

Representando a Prefeitura de Niterói, Claudio Mendonça, Presidente da Fundação
Educacional de Niterói, abriu o encontro ressaltando o orgulho da cidade de estar
sediando o VII Seminário Nacional do Programa ABC na Educação Científica.
Mendonça discorreu sobre as dificuldades enfrentadas pelos diversos órgãos envolvidos
no ensino de ciências no Brasil, especificamente no Estado do Rio de Janeiro e mais
precisamente na cidade de Niterói. Relatou o enorme investimento, realizado pelo
governo municipal, voltado para a construção de laboratórios de ciências em todas as
escolas da rede de ensino público do município, investimento tido como essencial para a
boa prática do ensino de ciências. Mendonça também destacou o desafio de
fortalecimento da formação de professores. Conforme destacou, os professores de
ciências não se sentem confortáveis no próprio “habitat” onde devem desenvolver as
suas atividades; o laboratório escolar. Concluiu afirmando que a necessidade de maior
qualificação e profissionalização dos professores é urgente para que o processo de
ensino de ciências nas escolas possa ser um estímulo para a criatividade do pensamento
científico e uma oportunidade para a inserção das crianças na sociedade brasileira.
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Diogenes Campos, Coordenador Nacional do Programa ABC na Educação Científica

Em nome da Academia Brasileira de Ciências (ABC), o acadêmico Diogenes de
Almeida Campos, Coordenador Nacional do Programa ABC na Educação Científica,
ressaltou que a preocupação da Academia com o ensino de ciências no país não se
restringe à educação infantil. A ABC tem se debruçado sobre o problema, também
olhando para a temática nos níveis médio e superior. O desafio de aperfeiçoamento e
fortalecimento do ensino de ciências e de uma cultura científica no Brasil é uma
preocupação constante e, por isso, a importância de se estimular encontros nacionais
como o presente. Através de fóruns como este é possível aos professores das diferentes
regiões do país discutir suas experiências e interagir com cientistas e representantes de
governo, para expor suas dificuldades e desafios. O debate acadêmico gerado a partir
destes espaços de discussão é vital para o fortalecimento do ensino de ciências no
Brasil, daí o empenho da ABC em promover estes fóruns.

Também em nome da Academia Brasileira de Ciências e da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), o acadêmico Luiz Bevilacqua agradeceu a oportunidade de
participar do encontro e fez suas as palavras de Diogenes Campos. Bevilacqua destacou
que sua atuação se desenvolve primordialmente no âmbito universitário, onde atua
como professor de graduação e pós-graduação no departamento de Engenharia Civil. No
entanto, os anos iniciais de vida escolar possuem uma enorme importância, afinal é
neste momento que o aluno e futuro cidadão vai ensaiar os seus primeiros passos na
área de ciências. Sem um ensino de ciências que seja atraente, meninos e meninas não

8

tem estimulada a curiosidade, aspecto fundamental para a construção de adultos que
olhem para o mundo e os fenômenos naturais de forma crítica.

Luiz Bevilacqua, ABC

Danielle Grynszpan, Coordenadora do Programa no Rio de Janeiro

Na qualidade de coordenadora do Programa ABC na Educação Científica no Estado do
Rio de Janeiro, a professora Danielle Grynszpan, pesquisadora titular da Fiocruz,
relatou o desenvolvimento do programa em Niterói, cidade que está desenvolvendo uma
iniciativa inovadora em termos de reformulação do ensino de ciências na escola. Ao
abraçar a metodologia de ensino de ciências baseado na investigação (ECBI), a rede
municipal de Niterói estava transformando a realidade educacional do município.
Segundo Grynszpan, o crescimento das crianças durante as aulas de ciência do ensino
primário salta aos olhos e a riqueza desta experiência pode ser constatada na singela fala
de um aluno em sala de aula: “Agora não somos mais máquinas copiadoras”. Esta frase
reflete a essência do Programa, cujo objetivo é estimular o pensamento crítico e criativo
por meio da prática de investigação.

Tania Araújo-Jorge, diretora do Instituto Oswaldo Cruz (IOC-FIOCRUZ), também fez
uso da palavra, afirmando que para o IOC era motivo de grande orgulho ser a base para
a coordenação do Programa ABC na Educação Científica no Estado do Rio de Janeiro.
Afirmou que já de muitos anos acompanha com interesse o programa da ABC,
conduzido na FIOCRUZ com enorme entusiasmo por parte de Danielle Grynszpan. Em
seu ponto de vista, parcerias como a construída pela Academia Brasileira de Ciências e
a FIOCRUZ, dentre outras instituições, com governos, como era o caso da Prefeitura de
Niterói, constituem mecanismos importantes para se alavancar a tão necessária
transformação da educação e do ensino de ciências em nossas escolas.
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Tania Araújo-Jorge, diretora do IOC-FIOCRUZ

Gustavo Pereira, Coordenador de Ciências de 3º e 4º Ciclos

Em nome dos professores da rede municipal de Niterói, Gustavo Pereira, Coordenador
de Ciências de 3º e 4º Ciclos, discorreu sobre a experiência de implantação do Programa
ABC na Educação Científica nas escolas do município. Pereira relatou a “aventura”
vivenciada por um grupo de professores entusiasmados com a metodologia que, de
forma voluntária, se mobilizou com o apoio da Secretaria e da Fundação Educacional,
para levar o material para as escolas e montar os espaços de convivência. Conforme
destacou, a expectativa deste grupo é que a sinergia gerada por esta iniciativa frutifique,
a partir do engajamento dos professores e da motivação dos alunos, de forma para que o
programa se fortaleça e tenha continuidade, independentemente de circunstâncias
conjunturais tais como mudanças governamentais.

Maria Inês Azevedo de Oliveira, Secretária de Educação de Niterói

Por fim, a Subsecretária Cléa Rocha e Silva e a Secretária Maria Inês Azevedo de
Oliveira, da Secretaria Municipal de Educação de Niterói, agradeceram a oportunidade
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de participar do evento, afirmando a alegria de ter Niterói como sede do encontro. A
Secretária Maria Inês Azevedo destacou o significado do trabalho que estava sendo
desenvolvido em Niterói, reconhecendo a importante contribuição de Danielle
Grynszpan. De acordo com Azevedo, a empreitada em curso na Secretaria de Educação
do município é um caminho sem volta. Ao se despertar nas crianças a curiosidade e a
paixão pelas ciências, será difícil se retornar a uma situação anterior onde estes aspectos
ficavam em segundo plano. Azevedo destacou a importância de iniciativas como o
Programa ABC na Educação Científica, frisando que iniciativas como esta
desempenham um papel fundamental para se formar cidadãos pensantes e criativos.

Ensino de Ciências no Brasil: problemas e desafios
A primeira sessão do VII Seminário Nacional teve como foco o “Ensino de Ciências no
Brasil: Problemas e Desafios” e foi coordenada por Angelina Sofia Orlandi Xavier, do
Centro de Divulgação Científica e Cultural/USP (São Carlos), tendo como
conferencistas Ernst Hamburger (ABC, EC/USP), Luiz Bevilacqua (ABC, UFRJ) e
Tania de Araújo-Jorge (IOC/Fiocruz).

Ernst Hamburger (ABC, EC/USP)

O acadêmico Ernst Hamburger iniciou sua apresentação com um breve resgate histórico
da educação no Brasil, para depois apresentar as origens da metodologia do ensino de
ciências baseado em investigação (ECBI). Descreveu em seguida a experiência
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desenvolvida na cidade de São Paulo, trabalho que abarcou aproximadamente 80
escolas no período de 2006 a 2008. Hamburger destacou que apesar da experiência
exitosa, com a mudança de governo o projeto foi descontinuado. A partir deste
contexto, discorreu sobre as dificuldades e as lições aprendidas pelo grupo da Estação
Ciência. Concluiu abordando o papel desenvolvido pela ABC no apoio e na articulação
entre os diversos pólos do programa, apontando também horizontes a serem perseguidos
no sentido do fortalecimento da ação.
Na seqüência, o acadêmico Luiz Bevilacqua proferiu uma conferencia sobre “A
Universidade em tempo de choque cultural”. Partindo da análise da explosão do
conhecimento a partir da ampliação da capacidade de observação e cálculo, apontou
para o surgimento de uma nova ciência e uma nova tecnologia, onde a
interdisciplinaridade se afirma como uma noção essencial. Conforme destacado, mais
do que uma era do conhecimento, a humanidade vive hoje tempos de avanços
científicos e tecnológicos incontroláveis, onde o passado tende a penetrar o futuro
fazendo explodir o presente. Segundo Bevilacqua, vivemos uma verdadeira onda de
choque, que também pode ser caracterizada como uma era de choque cultural.
Apontando os desafios desta nova era, demonstrou como algumas instituições de ponta
no planeta se organizam para fazer frente aos mesmos, para em seguida apresentar sua
visão a respeito de como deve o Brasil se estruturar para lidar com estes desafios.

Tania de Araújo-Jorge (IOC/Fiocruz)
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A última conferência desta sessão foi proferida por Tania de Araújo-Jorge, que a partir
de uma perspectiva institucional da Fiocruz avaliou os problemas e desafios do ensino
de ciências no país. Apontando um levantamento realizado pela SBPC, onde eram
listados os 20 maiores problemas a serem enfrentados para se melhorar o ensino de
ciências, a conferencista discorreu sobre o desafio de se educar na sociedade do
conhecimento, onde o desenvolvimento científico e tecnológico se tornou um fator
primordial para o bem-estar social. Os novos e futuros profissionais devem
necessariamente estar preparados para atuar numa sociedade em mutação, devendo
possuir uma formação interdisciplinar, alicerçada em compromissos éticos e sociais.
Enfim, é a partir desta dimensão que o ensino de ciências deve ser repensado e
estruturado.

O Ensino de Ciências e a Educação Básica
A segunda sessão, “O Ensino de Ciências e a Educação Básica”, foi coordenada pelo
acadêmico Diogenes de Almeida Campos (ABC, DNPM) e teve como conferencistas
Maria Inês Azevedo de Oliveira (Secretaria de Educação de Niterói), Isabel Martins
(UFRJ), João Filocre (UFMG) e Nilda Alves (UERJ).

O Ensino de Ciências e a Educação Básica
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A Secretária de Educação de Niterói, Maria Inês Azevedo de Oliveira, descreveu o
quadro mais amplo da educação no Brasil, enfatizando que num cenário como este é
difícil se pensar num ensino de ciências de qualidade. As diversas mazelas - seja no que
diz respeito a problemas ligados à infraestrutura, qualidade de ensino, remuneração, etc.
– impactam fortemente as escolas, com evidentes reflexos na educação e, como não
poderia deixar de ser, no ensino de ciências. Soma-se a este aspecto o fato de o ensino
de língua portuguesa e matemática ser rotineiramente visto como prioritários, deixando
o ensino de ciências em um plano secundário. Resgatando as falas da sessão anterior,
Oliveira destacou que para a formação dos cidadãos de amanhã, é fundamental que os
alunos sejam formados com uma visão crítica, que os ajudem a responder não a
perguntas prontas, mas a desafios postos pela sociedade e pelo mundo do trabalho. Tal
formação só se faz possível se o ensino de ciências for valorizado no âmbito do
currículo. Esta compreensão foi responsável pelo investimento realizado pela Prefeitura
de Niterói no Programa ABC na Educação Científica, que aposta justamente na
formação de cidadãos que tenham a habilidade de lidar com estes desafios.

Isabel Martins (UFRJ)

Isabel Martins, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), proferiu a
segunda conferência... (relato não disponível, pois apresentação não foi disponibilizada
para a organização do evento).
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João Filocre (UFMG)

Na seqüência, João Filocre, professor da UFMG e ex-Secretário Adjunto de Educação
do Estado de Minas Gerais, discorreu sobre a experiência vivenciada na Secretaria
Estadual de Educação. Após apresentar o perfil dos professores da rede estadual,
apresentou a experiência do processo de avaliação desenvolvido a partir do Programa de
Avaliação da Aprendizagem Escolar (PAAE). Este permite ao professor gerar
avaliações para o diagnóstico do desempenho de seus alunos, a partir de um banco de
itens. A avaliação tem como foco o 1º ano do ensino médio e é realizada através de dois
testes por ano, com questões que oferecem diferentes níveis de dificuldade. Filocre
ressaltou que a autonomia do professor é respeitada, à medida que é este quem elabora o
gabarito, lançando os resultados num sistema desenvolvido pela Secretaria de Educação.
Tais avaliações foram apontadas pelo conferencista como essenciais para o
aprimoramento do ensino de ciências, pois permitem ao professor gerar avaliações
contínuas para acompanhar o desempenho dos alunos e traçar ações pedagógicas ao
longo do ano letivo.
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Nilda Alves (UERJ)

A última conferência desta sessão foi proferida por Nilda Alves, da Faculdade de
Educação da UERJ. Esta saudou a preocupação da Academia Brasileira de Ciências
com a questão educacional e com o ensino de ciências, reconhecendo ser válido e
necessário o estabelecimento de canais de diálogo entre a comunidade científica e os
educadores. Foi através desta perspectiva que a conferencista pautou a sua fala,
buscando estabelecer uma conversa sobre educação e ensino. Alves levantou
inicialmente a questão sobre como a humanidade cria conhecimento, para depois fazer
um histórico do que conhecemos como currículo escolar. A partir desta caracterização,
questionou o que chamou de “lendas” sobre a escola, como a afirmativa de que a escola
antes era melhor; tinha melhor ensino, melhores docentes e discentes. Outra questão
trazida para a reflexão foi o que se ensina na aula experimental de ciências, analisando
os discursos existentes nas salas de aula de “experimentação científica”. Neste contexto,
a questão de gênero ganha uma centralidade, pois, nesse processo, estabelece-se o
governo de sujeitos que implica em certos modos de educação e de transformação dos
indivíduos, na medida em que se trata não somente de adquirir certas aptidões, mas
também adquirir certas atitudes.
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Avaliação Educacional e a Experiência do Ensino de Ciências em Niterói
A última sessão do dia foi dedicada à “Avaliação Educacional e a Experiência do
Ensino de Ciências em Niterói”. Esta foi coordenada por José Raymundo M. Romêo,
Secretário de Ciência e Tecnologia de Niterói, e trouxe como conferencistas Danielle
Grynszpan, pesquisadora titular da Fiocruz e coordenadora do Programa ABC na
Educação Científica no Estado do Rio de Janeiro, e Maria Teresa Esteban do Valle,
professora da UFF.

Danielle Grynszpan, coordenadora do Programa ABC na Educação Científica no Rio de Janeiro

Danielle Grynszpan fez uma sucinta exposição da metodologia do programa,
ressaltando o desafio de se fazer a ciência ser percebida como um processo de
investigação humana, onde a curiosidade é estimulada e a observação valorizada. Ela
afirmou que se deve privilegiar entre os alunos uma atitude crítica e investigativa, com
base em atividades experimentais e na exploração ao meio ambiente em volta destes.
Grynszpan ressaltou ainda a importância de se promover a interação entre professores,
cientistas e especialistas em didática das ciências. A expositora descreveu a implantação
do programa nas escolas de Niterói, destacando a criação de salas-ambientes, uma das
principais vertentes do programa no município.
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Maria Teresa Esteban do Valle (UFF)

A última conferência do dia foi proferida por Maria Teresa Esteban do Valle, que falou
sobre “Avaliação educacional em sua complexidade”. A conferencista ressaltou a
importância das professoras refletirem sobre suas próprias práticas, dando especial
atenção ao processo de aprendizagem; ao que a criança aprende, mesmo quando isso
não corresponde aos padrões esperados. Conforme destacado por Valle, por trás dos
resultados lidos tradicionalmente como fracasso escolar, abrem-se outras possibilidades
de aprendizagem e de ensino. Em contraposição a uma abordagem que busca a
mensuração - que tem por referência a padronização, a homogeneidade e a ênfase no
desempenho, priorizando a hierarquização e a classificação e deixando em segundo
plano as dimensões éticas, sócio-culturais e políticas – Valle advoga que a avaliação
deve buscar ser compreensiva – onde a diferença é valorizada, se enfatiza os processos
cotidianos e se prioriza as dimensões éticas, sócio-culturais e políticas.

O Ensino de Ciências no Cotidiano Escolar
A primeira sessão do segundo dia do seminário teve como foco “O Ensino de Ciências
no Cotidiano Escolar”. Essa sessão foi coordenada por Carlos Wagner Costa Araújo
(UNIVASF) e teve como conferencistas Beatriz de Castro Athayde (Estação
Ciência/USP), Danielle Grynszpan (Fiocruz), Rita Pereira Borges (IFMT/Cáceres) e
Vitor José M. de Oliveira (Universidade de Évora).
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Beatriz de Castro Athayde proferiu a primeira conferência, destacando que a realidade
cotidiana das escolas sugere que não se trata de uma relação fixa, “natural”, onde
invariavelmente os professores e as crianças que nela convivem interiorizam valores e
conteúdos que os tornarão cidadãos submissos. Ao contrário, trata-se de uma relação em
contínua construção e negociação em função de circunstâncias determinadas. Nestas,
entram em jogo interesses e histórias imediatas e mediatas da escola, da região e dos
sujeitos envolvidos. Athayde desenvolveu retrospectiva histórica da experiência da
Estação Ciência, desde o surgimento da iniciativa, em 1987, quando as ações eram
ainda em escala pequena, passando pelos anos de 2009, 2010 e 2011, quando o trabalho
atingiu uma escala bastante significativa. A partir de uma avaliação minuciosa da
experiência desenvolvida, a apresentação foi concluída com indagações sobre o futuro
da iniciativa.

Beatriz de Castro Athayde (EC/USP)

Já a coordenadora do programa no Rio de Janeiro, Danielle Grynszpan, discorreu sobre
a importância da popularização do ensino de ciências e sobre como promover e
fortalecer iniciativas nesta área. Em sua fala, Grynszpan buscou sintetizar o que se deve
fazer para que a educação científica, explorando as diversas fórmulas de acumulação do
conhecimento, venha a o otimizar o nível de conhecimento transmitido e fomentar o
desenvolvimento de iniciativas científicas, entre as diferentes faixas etárias ao longo da
vida escolar. A conferencista encerrou a sua apresentação defendendo que o processo
educacional deve ser contínuo, não podendo se restringir tão somente ao ensino
superior. Deve ser iniciado na educação infantil, continuado no ensino fundamental e
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perseguido até o ensino médio, de forma que o conhecimento acumulado se internalize e
seja um propulsor de estímulos à investigação e pesquisa.

Danielle Grynszpan (Fiocruz)

Rita Pereira Borges (IFMT/Cáceres)

A terceira apresentação versou sobre a formação docente para o ensino das ciências,
baseada no processo de investigação. Rita Pereira Borges chamou a atenção para o fato
de que não é possível se desenvolver uma formação científica escolar sem que haja um
processo coordenado de investigação, experimentação, coleta e análise de dados. De
forma semelhante, a interação com o meio ao qual o indivíduo está inserido e com os
cenários encontrados é fundamental para que se possa sedimentar o conhecimento e se
estimular novas formas de aquisição de saber. Em sua exposição, Borges apresentou a
matriz curricular que ela entende que deve servir de base, bem como as especificidades
dos programas de formação de formadores para o Ensino das Ciências. Tais programas
devem ser responsáveis por fornecer as diretrizes, seqüências formativas, estratégias e
assertivas essenciais para que o processo de formação seja completo e estimule de
maneira criativa o aprendizado.
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Vitor José M. de Oliveira (Universidade de Évora)

Encerrando a sessão, Vítor Oliveira apresentou uma conferência onde apresentou o
trabalho de seu grupo de pesquisa na Universidade de Évora, que tem trabalhado já há
alguns anos com o ensino experimental de ciências com crianças em escolas
portuguesas. Conforme salientado por Oliveira, um saber vai além da dúvida inicial,
passando por fases de experimentação, análise de resultados e, sobretudo, observação.
Esse processo de observação é responsável pela primeira etapa da acumulação do
conhecimento e pela aquisição de noções fundamentais que nortearão a pesquisa
científica ao longo de seu transcurso. O trabalho do grupo de Évora é baseado na lógica
do alargamento progressivo do conhecimento, que é iniciado no primeiro Ciclo do
Ensino Básico e aprimorado com a prosecução da acumulação de conhecimento ao
longo da vida escolar. O trabalho, que envolve cerca de 250 educadores e mais de 5000
alunos de seis a dez anos, é desenvolvido em cima de temas como flutuação em líquidos;
dissolução em líquidos; sementes, germinação e crescimento; luz, sombras e imagens;

lâmpadas, pilhas e circuitos; e mudanças de estado.

Museus de Ciência: Espaços para a Difusão e a Educação Científica

Sob a coordenação de Alfredo Tolmasquim, do Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia (IBICT), a segunda sessão do dia 03/12 contou com a participação
de Alexander Kellner (ABC, Museu Nacional/UFRJ), Ennio Candotti (MUSA), Ildeu de
Castro Moreira (MCT) e Robson Coutinho Silva (Espaço Ciência Viva), que discutiram
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a importância dos museus de ciências como espaços que buscam despertar a curiosidade
e empatia das crianças e da sociedade pela temática científica. Na sessão, foi destacada
a relevância de espaços projetados para exposições e mostras científicas para se
exemplificar os conhecimentos passados nas salas de aula e se estimular a reflexão e
discussão em espaços de educação informal.

Alfredo Tolmasquim (IBICT)

Alexander Kellner (ABC, Museu Nacional/UFRJ)

A primeira conferencia proferida pelo acadêmico Alexander Kellner, pesquisador do
Museu Nacional. Kellner discutiu o uso de fósseis como ferramenta de ensino voltado
para a ciência. Ao longo da exposição, o conferencista ressaltou a importância da
interdisciplinaridade e do intercâmbio da paleontologia e da geologia com outras áreas
de conhecimento, de modo a se gerar um processo de formação de conhecimento mais
completo e abrangente. Kellner também chamou a atenção para o parco apoio recebido
pelos museus de ciências no Brasil, destacando que esforços isolados despertam enorme
repercussão na sociedade, o que evidencia um potencial pouco explorado no país. Como
exemplo citou a exposição “No tempo dos Dinossauros”, realizada no ano de 1999, pelo
Museu de Ciências da Terra/DNPM em parceria com o Museu Nacional/UFRJ, além do
“IV Science Centre World Congress”, realizado em 2005, iniciativa desenvolvida pelo
Museu Nacional, Instituto Nacional de Tecnologia (INT) e Museu de Ciências da Terra.
Para fazer um contraponto, citou museus internacionais que mobilizam centenas de
milhares de visitantes por ano. Exposições realizadas nesses espaços internacionais
mobilizam diversas faixas etárias, mas, sobretudo, crianças em sua fase escolar, que
constitui um público essencial à manutenção das pesquisas científicas, uma vez que o
contato estabelecido estimula a formação de futuras gerações de pesquisadores.
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A segunda apresentação foi feita pelo professor Ennio Candotti, que falou sobre sua
experiência a frente do Museu da Amazônia (Musa). Criado em 2009, o Musa ocupará
100 hectares da Reserva Adolfo Ducke, zona leste de Manaus, uma área de floresta de
terra firme nativa que há mais de 30 anos vem sendo estudada por cientistas do Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). Os resultados de anos de estudo estão hoje
reunidos em catálogos sobre plantas, pássaros e rãs, que são o ponto de partida do
acervo do museu. Candotti discorreu sobre a aventura que tem sido o processo de
criação desse museu, projeto que tem o entusiasmado desde que o abraçou. Em sua fala,
o conferencista destacou o papel dos cinco sentidos no ensino e no aprendizado das
ciências, cada um deles exercendo um papel fundamental no processo de
experimentação cientifica. Assim, concluiu Candotti, os estímulos dados pelos Museus
de ciência devem ser o mais aproximado possível da realidade, para que haja sinergia
entre teoria e prática, abrindo espaço para cada vez mais áreas de atuação e interesse.

Ennio Candotti (MUSA)

Ildeu de Castro Moreira (MCTI)

Na seqüência, Ildeu de Castro Moreira, diretor do Departamento de Difusão e
Popularização da Ciência do MCTI, dissertou sobre diferentes experiências de
popularização da ciência no Brasil. Conforme descrito, o processo vem sendo
estimulado através de linhas prioritárias apoiadas pelo MCTI. Apontando o que seriam
os grandes desafios, Moreira relacionou os esforços que vem sendo desenvolvidos para
que o país possa fazer frente aos mesmos. Neste aspecto, a questão educacional
destacou-se como algo fundamental, visto que no âmbito do Programa Internacional de
Avaliação de Alunos (Pisa/2009) o Brasil ocupa o 57º lugar em Matemática, o 53º lugar
em Ciências e o 53º lugar em leitura, num ranking de 65 países. Essas posições
demonstram que muito ainda deve ser feito para que tal cenário seja alterado e para que
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o nível de instrução dos alunos, desde a educação básica até a etapa universitária, seja
mais elevado. Moreira também comparou o nível de visitação aos espaços científicoculturais no Brasil, que no período de 2006 a 2010 teve um expressivo aumento.
Segundo o conferencista, os Museus lideraram o aumento, dobrando o número de
visitas em relação ao ano anterior, seguidos de um aumento expressivo da ida a jardins
botânicos e zoológicos, bem como aumento das visitas a bibliotecas e feiras de ciências.
Na visão do MCTI, isso demonstra que o interesse por temáticas relacionadas às
ciências tem crescido no Brasil e tende a crescer ainda mais. Finalizando sua
apresentação, Moreira enumerou os desafios que devem ser enfrentados a fim de se
melhorar o ensino das ciências no país, destacando a necessidade: da melhoria da
qualidade do ensino desde a primeira infância; de investimentos em educação da ordem
de 10% do PIB brasileiro; da valorização do professor de educação básica; da
implementação de horário integral para os alunos da rede pública; e, sobretudo, do
ensino de ciências ser ministrado desde a primeira infância, baseada na investigação e
no desenvolvimento do senso crítico-analítico dos alunos.

Robson Coutinho Silva (Espaço Ciência Viva)

Professores da Rede Municipal de Niterói participando do Seminário

Encerrando a sessão, o professor da UFRJ, Robson Coutinho Silva, falou sobre o
Espaço Ciência Viva, uma sociedade civil sem fins lucrativos, criada em 1983, por um
grupo de cientistas, professores, estudantes de graduação, pós-graduação e profissionais
liberais, cujo objetivo é tornar o conhecimento mais acessível, desmistificar a ciência e
torná-la clara ao senso-comum. Com métodos lúdicos e muita diversão, no Espaço
Ciência Viva, os visitantes são levados a questionar o motivo pelo qual certos objetos
funcionam. Siva destacou a importância da descoberta, do processo de aquisição de
novas perspectivas, que oferece aos indivíduos uma maior capacidade de
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questionamento. O conferencista ainda enfatizou que, assim como a criatividade, o
desejo de descoberta também deve ser trabalhado, estimulado e incentivado.
Características intrínsecas aos seres humanos, como a curiosidade, não podem ser
deixadas de lado, devendo ser alinhadas a um processo de pesquisa dinâmico e
inovador.

Discutindo o Currículo e Qualidade de Ensino: Perspectiva Multicultural e
Inclusão Social
A última sessão do seminário, dedicada ao tema “Discutindo o Currículo e Qualidade de
Ensino: Perspectiva Multicultural e Inclusão Social”, foi coordenada pelo acadêmico
Diogenes de A. Campos (ABC, DNPM) e teve como expositoras as professoras Ana
Canen (UFRJ), Andréa Pavão (UFF) e Cléa M. Rocha e Silva (Sub-Secretária de
Educação de Niterói).

Discutindo o Currículo e Qualidade de Ensino: Perspectiva Multicultural e Inclusão Social

A primeira conferência foi proferida por Ana Canen, da UFRJ, que tratou do currículo e
da qualidade de ensino, sob uma ótica multicultural e inclusiva. De acordo com a
expositora, a partir de uma perspectiva inclusiva o currículo trabalhado no ensino das
ciências vem sendo adaptado de modo a otimizar a acumulação de conhecimento dentro
e fora do ambiente escolar. Não obstante, a perspectiva multicultural tem sido
valorizada à medida que se tem em uma mesma escola, diversas culturas, diversas
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vivências, que em larga medida interagem entre si em uma busca incessante pela
harmonia e respeito à diversidade. A qualidade da grade curricular vem sendo
melhorada ano após ano, de modo a oferecer aos alunos um ambiente completo de
aprendizagem e valorização multicultural. Aspecto importante destacado pela
professora é a construção/valorização da identidade no processo de aceitação e respeito
às diferenças. Uma concepção de currículo multicultural deve ir além de tão somente a
aceitação da própria identidade, de modo a fomentar uma maior interação entre as
diferentes identidades e, acima de tudo, respeito na convivência, vencendo preconceitos
e idéias pré-estabelecidas. Como conclusão, a professora advogou uma alteração na
perspectiva, na visão dos indivíduos, que deve ser estimulada, de modo a se gerar
posições mais tolerantes e de maior respeito ao próximo.

Ana Canen (UFRJ)

Andréa Pavão (UFF)

Na conferência seguinte, Andréa Pavão, professora da Universidade Federal Fluminense
(UFF), trouxe para o debate as reflexões da antropologia, já que esta ciência é uma das
fontes do multiculturalismo, uma vez que trabalha a questão da cultura e busca um
afastamento desta em relação ao senso comum. Segundo Pavão, a cultura do senso
comum é aquela que hierarquiza e, para a antropologia, todo mundo tem uma cultura.
Como exemplo citou que o que interessa não é a negritude, a melanina, os aspectos
biológicos, e sim a construção da identidade negra. Não por outro motivo o IBGE pede
que as pessoas classifiquem a si próprias. Pavão afirmou que um ponto relativamente
consensual na antropologia é pensar a cultura como uma rede de significados. LéviStrauss diz que a natureza biológica dos animais é norteada pelos instintos, mas o ser
humano tem uma peculiaridade, que é a cultura. Ou seja, o que norteia nossas ações é o
grupo cultural com o qual mantemos uma relação de lealdade. Conforme a expositora,
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as identidades vão sendo construídas na relação de alteridade, de oposição ao outro.
Então, para a vida social não se tornar uma barbárie, é importante esse trabalho do
multiculturalismo, do respeito à diferença. Pavão alegou que tais diferenças implicam
em hierarquias, ligadas ao conflito existente entre o relativismo cultural e o
evolucionismo. Ela comentou que, apesar de o Brasil ser uma potência, destina apenas
4,5% do PIB para educação. Conforme ela, nem países da América Latina fazem isso. A
professora criticou o fato de que quem define hoje, pelas políticas públicas, os
conteúdos dados é o sistema nacional de avaliação. Em todos os níveis da educação
existe esse controle. Pavão defende que se inclua a filosofia no ensino médio, mas como
ela não é cobrada no ENEM, é deixada de lado. Por fim, a expositora enfatizou a
importância de se educar para a diversidade, mas pensando também em se garantir a
função social da escola, afinal, as políticas públicas têm que assegurar o acesso de
todos.

Cléia Monteiro (Secretaria de Educação de Niterói)

A ultima conferência do seminário foi proferida por Cléa Monteiro, Subsecretária de
Educação de Niterói. Em sua exposição, Monteiro enumerou as prioridades
educacionais de Niterói, ressaltando a importância de se garantir uma educação de
qualidade nas escolas do município. A Subsecretária destacou ações desenvolvidas em
2009 e 2010, visto que estes foram os anos da elaboração das Referenciais Curriculares
para a Rede Municipal de Educação de Niterói, um esforço que envolveu a Fundação
Municipal de Niterói e a Secretaria Municipal de Educação, bem como professores,
coordenadores e pedagogos interessados na iniciativa. Nos eixos presentes nos
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Referenciais as temáticas priorizadas são Linguagens; Tempo e Espaço; e Ciências e
Desenvolvimento Sustentável. Busca-se a valorização do magistério e o maior incentivo
à leitura, com apelo lúdico à promoção de atividades voltadas para a fixação do
conhecimento de maneira clara e divertida. Os objetivos do documento envolvem a
valorização da diversidade cultural, étnica, racial, de gênero, de religião, linguística,
sexual, geracional e outras, conhecendo a importância do respeito às diferenças.
Adicionalmente, ressaltam que a construção do conhecimento deve estar relacionada
diretamente com a prática de pesquisa, de resolução de problemas e do olhar crítico em
relação à realidade. Monteiro explicou que a partir da criação dos referenciais
curriculares, se organizou um grupo de estudos responsável pela avaliação da execução
dos projetos. O grupo, formado por profissionais da rede municipal de ensino de
Niterói, se reúne mensalmente a fim de avaliar o desenvolvimento do processo de
aprendizagem, identificando iniciativas que efetivamente funcionam e o que necessita
ser reformulado. Por fim, Monteiro destacou a necessidade de se realizar, cada vez
mais, iniciativas como o seminário ABC na Educação Científica, a fim de se debater os
resultados e propostas eficazes para a elaboração de uma educação de qualidade e uma
maior valorização da educação científica.

OFICINAS

(Re) Ciclagem Ecológica
A oficina “(Re) Ciclagem ecológica” tinha por objetivo discutir conceitos de ciclo da
água, fotossíntese, efeito estufa e outros fenômenos naturais e antrópicos através da
construção de um terrário, com garrafas PET. A montagem do terrário propicia a
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visualização dos fenômenos e a discussão a respeito de medidas de proteção ambiental,
com o incentivo à observação e investigação.
Ministrante: Janaina de Moraes Peres - Engenheira Agrícola e Ambiental (Espaço
Ciência e Cultura, UNIVASF)

Ciência dos Brinquedos
A oficina tinha por objeto a construção de brinquedos como: barquinho, balão,
aviãozinho de papel, telefone sem fio, joão-bobo, peteca e pião. Após a construção, os
participantes tiveram a oportunidade de interagir através das discussões dos fenômenos
científicos presentes em um simples brinquedo.
Ministrante: Marcos Antonio Pinto Ribeiro – Físico (Espaço Ciência e Cultura)

Devorando Células: Você já devorou uma célula?
Esta oficina visava agregar aos conhecimentos celulares teóricos os desenvolvimentos
práticos investigativos da Biologia Celular, com intuito de conhecer a célula em toda
sua dimensão dinâmica, estrutural, com suas organelas, como também entender seu
funcionamento e comparações; estimular a criatividade ao construir a célula; promover
a interação entre os alunos; fomentar o desenvolvimento artístico visual e habilidades
motoras dos participantes e devorar um protótipo celular elaborado com guloseimas.
Ministrante: Rozzanna Esther Cavalcanti R. Figueiredo – Bióloga (Espaço Ciência).
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Bolhas e Películas
Por meio da brincadeira “bolhas de sabão”, a oficina discutiu a tensão superficial da
água e buscou responder questões como: Conseguimos fazer uma “gota” cúbica? Se
colocarmos uma agulha sobre a superfície da água, ela afunda? Como acontece a
remoção da sujeira de uma superfície?
Ministrante: Angelina Sofia Orlandi – Química (CDCC/USP)

Conhecendo com arte as reações químicas de precipitação
Nesta oficina, princípios que tornam atraentes as exposições interativas de ciências
foram vivenciados, visando a sua aplicação no ambiente escolar. Buscou-se oferecer
experiências pessoais que tinham como ponto de partida a produção de “obras de arte”
criadas pelos próprios participantes, baseadas na ocorrência de reações químicas de
precipitação.
Ministrante: Maura Ventura Chinelli – Faculdade de Educação (UFF)
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RESULTADOS
O Seminário Nacional do Programa ABC na Educação Científica atingiu plenamente os
seus objetivos. O evento constituiu um importante forum para a reflexão sobre o cenário
mais amplo do ensino e da difusão da ciência no Brasil, em sessões que tiveram como
conferencistas pesquisadores dos quadros da Academia Brasileira de Ciências (ABC),
pesquisadores de destaque na área educacional, gestores com atuação na área de
educação e pesquisadores com vasta experiência em difusão e popularização da ciência.

O seminário também permitiu uma rica troca de experiências entre os diferentes núcleos
do programa, através de conferências que expuseram o trabalho realizado pelos polos
mais consolidados; uma sessão de pôsteres, que reuniu trabalhos desenvolvidos em
diversas cidades do país; oficinas; e discussões realizadas ao longo dos dois dias do
seminário.

O evento - que contou com uma presença expressiva de pesquisadores, alunos de
graduação e pós-graduação, professores da rede pública de ensino, especialmente da
cidade de Niterói, e gestores - proporcionou uma interessante reflexão sobre as práticas
de formação de professores, com vistas à expansão do ensino de ciências com
metodologias de qualidade. Em síntese, o evento representou um marco importante no
esforço desenvolvido pela ABC para contribuir com a melhoria e o fortalecimento do
ensino de ciências no Brasil, através do estímulo a metodologias que se contrapõem ao
ensino tradicional e, através de uma abordagem investigativa, estimulam a formação de
cidadãos críticos.

O mix de atores presentes ao evento é uma característica que deve ser destacada, pois
não são comuns os fóruns onde pesquisadores das ciências naturais se reúnem com
cientistas sociais que trabalham com educação para discutir os problemas e desafios
para o ensino de ciências no país; neste sentido, a presença da presidente da Associação
Brasileira de Pesquisa e Educação em Ciências (ABRAPEC) teve um simbolismo
importante.

A presença de autoridades educacionais (gestores) nos dois dias do evento também foi
significativa. Na fala de diversos participantes foi explicitado que o evento contribuiu
31

para o estabelecimento de pontes que facilitam o diálogo que se faz necessário não
somente para o enfrentamento dos enormes desafios que a educação e o ensino de
ciências, em particular, têm pela frente, como também para o fortalecimento da pesquisa
na área de ensino de ciências, que terá por resultante a formação de um maior número
de mestres e doutores nesta área.
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