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Diogenes Campos e Marcos Cortesão na abertura do Seminário Nacional do Programa

1. Apresentação
O VIII Seminário Nacional do Programa ABC na Educação Científica, promovido
pela Academia Brasileira de Ciências, foi realizado em São Carlos, São Paulo, no dia 1
de dezembro de 2012. Na abertura do evento, Diogenes de Almeida Campos e Marcos
Cortesão salientaram a característica particular desta edição do seminário, que teria
um caráter avaliativo. À luz da experiência de mais de uma década de programa, os
participantes deveriam buscar identificar não somente os êxitos, mas principalmente
as dificuldades enfrentadas, a partir das quais lições poderiam ser tiradas. Este debate
não deveria ser feito fora de um contexto mais amplo, que leve em conta a experiência
internacional. Isso pois, ao se observar experiências vivenciadas por programas
congêneres, desenvolvidos por outras Academias, percebe-se que muitos dos
problemas são comuns; dentre estes destacando-se a dificuldade do engajamento de
cientistas e pesquisadores na interação com professores nas escolas, a
descontinuidade em função de rupturas geradas por mudanças governamentais,
problemas relacionados ao financiamento das ações ou ao estímulo aos professores,
ou ainda a dificuldade de mudança de escala do projeto, sem que tal ampliação
comprometa a qualidade do trabalho.

3

Outro aspecto destacado na abertura foi a importância da diversidade, que se
faz necessária para se enfrentar um desafio complexo como o de se mudar
radicalmente, no plano nacional, o ensino de ciências nas escolas. Diferenças
geográficas, históricas, sociais e culturais demandam abordagens diferenciadas, que
levem em conta as características de cada localidade. Afinal, não há e nem pode haver
um modelo único e padronizado que sirva ao país em sua totalidade. Cada região e
cada polo deve desenvolver seu trabalho levando em conta a realidade local,
interagindo com outras experiências e vivências.

1.

Relatório dos Polos

1.1 Centro de Divulgação Científica e Cultural

O primeiro polo a fazer a sua avaliação foi o CDCC. Angelina Sofia Orlandi
pontuou suas preocupações com relação ao programa e sua identidade. Questionou se
a iniciativa de “ABC na Educação Científica” deveria ser conhecida como um projeto ou
como um programa, que, em sua origem, chamava-se “ABC na Educação Científica:
Mão na Massa” e, com o tempo, passou a difundir-se como “Mão na Massa”. Angelina
apontou que após um determinado período, a expressão “Mão na Massa” foi
secundarizada. De forma semelhante, a logo do programa, que havia sido escolhida
através de um concurso, jamais foi adotada. Em seu ponto de vista, tais elementos
dificultaram uma identidade mais clara para o programa, que também sofre por conta
da ausência de um referencial teórico.

Angelina Sofia Orlandi
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No que tange à experiência do CDCC, cuja equipe conta com um número
reduzido de participantes, o que sempre dificultou a efetividade e funcionalidade das
atividades, parte do trabalho consistia em ministrar cursos aos professores para
mostrá-los como introduzir a metodologia nas salas de aula. Contudo, não havia
garantias de que, no médio e longo prazos, os professores prosseguiriam com o
trabalho em sala da aula. Tal dificuldade seria mais facilmente solucionada com a
participação da direção e da coordenação das escolas, o que poderia contribuir para
que os professores se sentissem mais apoiados em suas atividades.
Finalizando sua fala, Angelina comentou sobre os problemas de realização dos
cursos à distância e da dificuldade de avaliação do impacto que o programa teve na
rede municipal de ensino; o que só pode ser feito, parcialmente, através das mostras
promovidas pela escola ou pelo próprio CDCC.
Na discussão, comentou-se sobre a necessidade de investir na formação inicial
dos professores. Este investimento poderia ser feito em conjunto com os professores
de graduação, que trabalham com a formação especial, já que a formação continuada
tenta cobrir uma defasagem da formação inicial.
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1.2 Estação Ciência

Beatriz Aparecida Caprioglio, do polo Estação Ciência, comentou que o
programa em SP começou com um tipo de formação, mas que foi mudando
gradualmente, à medida que se tinha contato com os professores e suas necessidades.
Pretendia-se juntar o processo de aquisição de conhecimento com a construção de
sujeito, e nesse ponto, o trabalho junto com a escola foi muito importante. Na
experiência,

ficou

demonstrada

a

importância

da

mediação

com

um

acompanhamento, também fundamental para o início do processo que potencializou o
trabalho.

Beatriz Aparecida Caprioglio

Conforme relatou Beatriz, questionava-se até que ponto o programa estenderse-ia, já que o resultado não era imediato, mas de longo prazo. As pesquisas
desenvolvidas demonstraram que os resultados dos trabalhos ficaram aquém do
esperado e dificultaram o desenvolvimento do projeto. Adicionalmente, a proposta de
análise de seleção do conteúdo com os professores foi feita parcialmente, assim como
o planejamento das atividades de ensino. Tal foi desenvolvido ao longo do tempo e ao
decorrer do surgimento de deficiências e necessidades.
A equipe aprendeu a fazer a formação de formadores, que teve como um dos
pontos mais positivos um maior envolvimento de pessoas nas escolas. Entretanto, o
trabalho era difícil com o professor que não se envolvia efetivamente com a proposta
e, por isso, nem sempre conseguia fazer com que esta chegasse da forma adequada
nas salas de aula. Tendo em vista que cada escola tem um contexto e uma
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estruturação própria, as que se organizavam obtinham o resultado mais eficiente, mas
isso não se reproduzia em todas.
A formação de longa duração permitiu um maior contato com os educadores,
porém era complicada para a equipe que a estruturava. De forma semelhante, a
formação em grande escala foi importante para se atingir um número elevado de
professores da rede municipal, mas o acompanhamento, justamente por conta do
número de professores envolvidos, era difícil. Outro entrave era a ausência de uma
estrutura que desse conta do trabalho, o que muitas vezes dificultava que este fosse
realizado em sua totalidade. A cada ano era inevitável a realização de uma retomada
da capacitação, porque muitas pessoas saíam das escolas envolvidas no programa,
além das desistências dos que viam dificuldades no projeto. Ao mesmo tempo, aqueles
viam o projeto dando certo, prosseguiam com entusiasmo.
Um dos principais obstáculos destacados por Bia foi o desafio da avaliação.
Outro grande obstáculo apontado foi a necessidade de recursos materiais e
profissionais, já que a quantidade reduzida de professores que se envolviam era
pequena, tornando difícil trabalhar tanto na faculdade de educação quanto nos outros
institutos. Não só a quantidade era importante, como também o desenvolvimento do
processo. Por fim, Bia destacou a necessidade de uma comunicação mais eficiente,
permitindo uma maior interação entre os diferentes polos, de forma a permitir que
uns aprendessem com as experiências do outros.
Emerson Santos, também oriundo
da Estação Ciência, complementou a fala
da Bia destacando a necessidade de se
expandir o processo do Fundamental I
para o Fundamental II, onde existem
professores de ciências e de outras áreas
que

podem

ajudar

interdisciplinaridade.

a

promover

Emerson

a

chamou

atenção para as dificuldades geradas por
mudanças governamentais, que acabavam
por afastar professores do programa.
Emerson Santos
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A solução encontrada para minimizar esse impacto negativo foi a elaboração de
cursos de extensão pela USP, que ofereciam certificações aos professores que se
dispusessem a fazê-los fora do horário normal de trabalho. Promovidos em uma escala
menor, todos os cursos procuravam se aliar à pesquisa. Ao fim, Emerson destacou que
o projeto precisa ser mais divulgado em Congressos, para uma maior difusão do
mesmo no meio educacional, o que ajudaria a fortalecê-lo.
1.3

Universidade Federal do Vale do São Francisco

Carlos Wagner Costa Araújo, do polo UNIVASF, iniciou suas considerações
pontuando as demandas imediatistas que comumente são postas para o programa,
que acabam por tornar difícil um planejamento de médio e longo prazos. Os polos
muitas vezes se veem forçados a se adaptar a situações geradas a partir de mudanças
institucionais no âmbito dos municípios.
Em torno de 2 a 3 anos depois da implementação do programa na UNIVASF, a
prefeitura queria abrangê-lo à toda a rede de ensino, ao todo 80 escolas. Porém, como
não havia estrutura para abarcar todas as escolas, ficou decidido que o programa seria
aplicado somente em 11 (onze), das quais 7 (sete) eram na parte rural, onde as
distâncias no Vale do São Francisco ultrapassam 50km.

Carlos Wagner Costa Araújo
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Em 2009, com o REUNI, houve expansão da universidade e, consequentemente,
da formação de professores de ciência; no entanto, ainda eram poucos os professores
formados. Dos 13 (treze) jovens professores de graduação formados, poucos se
dispuseram a abraçar o “mão na massa” como metodologia. De certa forma, isso pode
ser reflexo de uma tendência destes a preferirem atuar numa zona de conforto, que se
limita ao debate teórico e não questiona o tipo de formação que está sendo
promovido.
Em 2010 o programa não tinha financiamento na UNIVASF. Com diálogo,
adaptou-se o programa “ABC na Educação Científica” ao programa “Novos Talentos”,
realizando a formação de alunos e professores na região. Porém, o “Novos Talentos” é
um programa que encaminha 6 subprojetos a outros professores, nem sempre
interessados em trabalhar na linha da investigação e que preferem a linha
experimental.
Para Carlos Wagner, as principais questões que devem ser discutidas são as
ligadas à identidade do programa e outras de cunho processual, que seriam a definição
dos princípios norteadores do programa e as estratégias que são importantes para
garantir seu sucesso.
Carlos Wagner pontuou, por fim, que a pós-graduação, assim como o ensino à
distância e o mestrado profissional, são boas opções de formação para tentar
implementar o programa de forma mais eficiente. A graduação, de forma semelhante,
é um espaço a ser abarcado, mas como os jovens doutores das universidades adotam
geralmente uma linha mais conservadora, deve-se também buscar outras ações.
1.4

Fundação Oswaldo Cruz

Daniele Grynszpan, do polo Fiocruz, destacou que não é possível se fazer algo
no longo prazo sem que se atravessem momentos de altos e baixos. Assim sendo, com
o nosso programa a realidade não poderia ser distinta. No caso do Rio de Janeiro, a
primeira estratégia que foi pensada foi a estruturação de um programa de pósgraduação, já que havia a necessidade de se formar especialistas. A partir desta
iniciativa, contratos foram estabelecidos com a secretaria estadual de educação, bem
como com secretarias municipais. Tal arcabouço institucional ajudou a garantir um
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compromisso entre as partes, que viabilizou a implementação do programa, com as
secretarias proporcionando um mínimo de estrutura.
Assim como em outros polos, Danielle destacou que um dos principais
problemas enfrentados ao longo dos anos foram as mudanças institucionais que
ocorriam. Nos momentos de crise, o coordenador da escola exercia um papel de
negociador, buscando garantir a continuidade do programa. Mas numa perspectiva
nacional, segundo Danielle, a ABC poderia intervir mais nas mediações políticas,
ajudando na continuidade do programa quando das mudanças em governo.

Daniele Grynszpan

No Rio de Janeiro, o programa chegou a estar presente em 18 munícipios,
sendo que com maior robustez em 11. Danielle avaliou que seria interessante oferecer
subsídios aos munícipios cujos gestores estivessem interessados em conhecer melhor
um programa que pode contribuir para a melhoria do ensino de ciências nas escolas.
Segundo ela, há dois desafios fundamentais; um é a sustentabilidade do programa, o
outro é a qualidade. Esta é fundamental para que a iniciativa não corra o risco de virar
algo experimentalista.
O polo Fiocruz sempre se preocupou com a divulgação, daí seus integrantes
sempre terem buscado participar de encontros de ensino de ciências, onde
apresentam trabalhos ligados à questão da cidadania, do cotidiano escolar e da
tecnologia social. Uma preocupação sempre presente é a mudança do currículo, onde
se trabalha na perspectiva da formação de cidadãos, não de pequenos cientistas ou
experimentalistas.
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Danielle também destacou que o desenvolvimento humano não é só cognitivo,
é social e afetivo. Assim, é importante que a ciência social dialogue com a ciência
natural, de forma a indagar contextos, desenvolver observações críticas e contribuir
para solução de problemas. No caso de Niterói, existe a experiência das salas
ambiente, que representam uma inovação. Estas favorecem e estimulam o diálogo,
além de permitirem um acompanhamento avaliativo interno quanto externo.
1.5

Universidade Federal de Viçosa

Evandro Pereira Passos, do polo UFV/MG, comentou que logo de início foi
definida a opção metodológica e o referencial teórico do trabalho desenvolvido em
MG. Começando em algumas escolas de Viçosa, o projeto acabou envolvendo todas as
superintendências de ensino do Estado, chegando a englobar 1600 escolas, com dois
professores em cada, e 300 profissionais ligados às superintendências. Mas se o
programa teve um crescimento vertiginoso, mudanças governamentais e problemas
internos à UFV levaram ao desmonte da iniciativa em Minas. Evandro manifestou a
crença de que existe a possibilidade de rearticulação do programa, a partir das
eleições municipais de 2012, mas o horizonte é ainda incerto.

Evandro Pereira Passos

No plano nacional, segundo Evandro, é preciso se repensar o programa. Por
mais que emocione ver os resultados das ações e que a vontade de continuar seja
grande, o projeto enfrenta dificuldades em todo país. As ações estão aquém do que
poderiam estar, o que exige uma séria reflexão a respeito das barreiras e desafios. O
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desafio de se transformar a educação no nível fundamental no país continua
imperioso, mas é necessário que se encontre novos caminhos e estratégias para se
enfrentar esse desafio, pois a experiência do programa tem se demonstrado
insuficiente para se dar escala à ação, seja no plano de dimensão ou de tempo.
1.6

Instituto Federal do Mato Grosso-Cáreces/MT

Segundo Rita de Cássia Pereira Borges, do polo Polo IFMT-Cáreces/MT, fruto de
uma parceria entre o Instituto Federal e a UFMT são desenvolvidos os projetos de
"Centro da Ciência". Em 2011-2012 foi desenvolvido um projeto de formação
continuada de professores, da pré-escola ao quinto ano, que começou com um grupo
de professores para depois envolver alunos de graduação da matemática, biologia e
pedagogia. Esse projeto foi financiado através do Programa Novos Talentos, da CAPES.
Esta iniciativa permitiu a realização de diversos encontros de formação com
professores, onde atividades de ensino de ciências eram desenvolvidas, utilizando-se a
metodologia IBSE. Numa segunda etapa, os professores discutiam a adaptação destas
atividades para aplicação em sala de aula. No primeiro contato com a sala de aula, os
estagiários da equipe iam junto, para que o professor conseguisse desenvolver a
atividade com auxílio, nos momentos em houvesse necessidade. Depois do trabalho
em sala de aula, os professores transformavam aquela aula em um objeto de
investigação.
A partir daí, há o questionamento com os alunos a respeito do trabalho
realizado, avaliando-se o que aprenderam. Na primeira série, na qual muitos alunos
mal sabiam escrever, interrogava-se em que medida essas atividades ajudaram ou não
esses alunos a escrever melhor. Partindo de premissas básicas como "Será que ele vai
aprender a usar um instrumento? Vai aprender a escrever melhor? Sua linguagem vai
melhorar?", o aluno montava o que queria investigar e, depois, os professores
avaliavam os resultados. O papel da equipe era assessorar esses professores com
fundamentação teórica para escreverem sobre o trabalho que fizeram. Ou seja, o
trabalho era focado na formação do professor.
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Rita de Cássia Pereira Borges

Depois foi desenvolvido um novo projeto, que foi chamado de Iniciação
Científica de 1-8 série. Este trabalhou com alunos, estimulando-os a montarem um
projeto de investigação. Na sequencia, era organizada uma mostra, tal qual uma feira
de ciências, onde os alunos eram desafiados a desenvolver uma investigação. O
projeto suportava com o material e os grupos, os alunos desenvolviam a pesquisa,
escreviam e apresentavam na mostra.
Uma dificuldade era que esses encontros, além das aulas normais, exigiam do
professor o trabalho extra de participar de encontros e planejar as atividades. Os
professores tinham que ler o que alunos escreviam, corrigir, devolver e orientar, o que
demandava muito tempo. Os encontros eram realizados aos sábados, entretanto,
nesse tempo, os professores municipais ficaram 4 meses em greve e precisavam repor
as aulas. O que significava que em um sábado em que ele não estivesse repondo as
aulas, ele estariam com o projeto, o que foi uma dificuldade muito grande. Além disso,
no grupo de formadores, que era um grupo pequeno, todos tinham uma carga horária
na universidade ou num instituto federal, o que tornou desgastante.
A partir disso começou a se pensar no que poderia ser feito. Os pontos
positivos foram que, em algumas escolas nas quais o coordenador pedagógico foi fazer
o curso, a produção foi maior e mais professores participaram. Rita propôs então, que
se tentassem convênios com a secretaria de educação para que essa formação
continuada fosse inserida na formação que os professores já teriam que fazer, com
carga horária estipulada. E também, que se ampliasse essa formação com os alunos da
graduação, já que também era interesse dos professores da graduação que seus
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alunos aprendessem o processo de investigação. Então, foram montados projetos com
os alunos de graduação e o resultado foi a apresentação desses trabalhos em uma
mostra.
Rita relatou que o principal questionamento sobre o programa é se ele é para
ser um experimento ou uma investigação. Além disso, precisa-se definir melhor o que
o professor precisa saber para trabalhar com a metodologia.
1.7

Universidade Estadual de Santa Cruz/BA

Luciana Passos Sá, do polo UESC/BA, relatou que o programa surgiu com uma
parceria entre a UESC e a Secretaria de Educação de Itabuna. Contou com apoio de
professores da UESC, dos departamentos de Física e Pedagogia, e também com a
participação de alunos de Iniciação Científica, no trabalho de pesquisa e divulgação. O
grupo se reunia semanalmente, para realizar leitura e discussão de textos de cultura e
ciência, discutir a formação dos alunos que estão na graduação e planejar e avaliar as
realizações na escola; seja no que diz respeito à formação dos professores, ao
programa da escola, e ao nível de alfabetização científica dos estudantes.
Apesar da parceria com a Secretaria de Itabuna, que apoiava o programa, havia
escassez de pessoal, carro, recursos, além de dificuldades na escola; como a falta de
aulas, professores, dentre outros. A divulgação do programa era feita através dos
trabalhos apresentados em eventos, mas para obter a adesão de um número maior de
professores, havia o problema da carga horária que estes já tinham em sua vida
profissional.

Um curso ministrado na UESC, a despeito do grande número de

inscrições, só contou com três participações assíduas, devido a esta carga horária já
sobrecarregada. Dessa forma, o trabalho funcionou efetivamente na inserção direta na
escola, que gerou um resultado positivo, mas acabou envolvendo poucas pessoas nas
atividades. Outra dificuldade refere-se ao fato de que, muitas vezes, a escola dá ênfase
ao ensino de português e matemática, enquanto o ensino de ciências acaba ficando
secundarizado.
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Luciana Passos Sá

Sandra Abreu, também do polo UESC/BA, comentou que as estatísticas do IDEB
são outro entrave à introdução das ciências na escola. Segundo ela, quando as escolas
estão com uma avaliação precária do ensino, estas são orientadas pela secretaria de
educação a tirar os projetos e intensificar o ensino do português e da matemática. O
departamento de educação básica não vê o Programa Mão na Massa como sendo
mandatório. Como este não faz parte das ações do departamento, e sim do setor de
projetos especiais, o programa acaba não recebendo maiores atenções. Há uma
negligência educacional por parte da secretaria de educação, no que se refere ao
ensino de ciências da natureza e tecnologias, e dessa forma, a valorização do ensino de
ciências acaba sendo pequena.
Há também a ausência de conhecimento dos professores sobre o que ensinar
nas aulas de ciências. Eles dizem claramente que não ministram aulas de ciências
porque não tiveram essa formação, e por isso, dentro da sala de aula conversa-se
sobre meio ambiente, saúde, corpo humano, com a presença de agentes da saúde e
higiene. Nesse momento de formação de professores, percebeu-se a necessidade de
se trabalhar conceitos, como densidade e empuxo.
O problema que mais atravancou o bom funcionamento das atividades,
segundo Luciana, é que o acompanhamento das execuções do projeto, depois que a
equipe saía das escolas, acabava não sendo feito. Outro enorme problema é a
instabilidade dos governos. Por isso, é imperativa uma maior interação com a
Academia Brasileira de Ciências, com os outros polos, para que se determinem quais
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são as falhas e os sucessos em comum, e também para indicar quais são as opções
viáveis e executáveis dentro de cada região.

1.8 Espaço Ciência/PE

Francis Dupuis, do polo de Espaço Ciência/PE, disse que em termos de
programa mão na massa, o de Pernambuco não está muito avançado. Segundo ele, a
prefeitura não disponibilizou nenhum recurso, não liberaram os professores e por isso
o programa acabou depois de 3 anos de experiência. A solução encontrada foi a
criação de um curso de especialização no ensino de ciências, com apoio da UAP,
entretanto, a UAP se retirou da iniciativa por divergências com a prefeitura de Olinda.
O que estava sendo feito então era a formação pontual em ciências, através da
administração de oficinas. O foco do trabalho girava em torno da metodologia ECBI no
ensino das ciências e 9 cursos foram organizados, em municípios do interior, para os
níveis fundamental II e médio. Nesse processo, foram atingidos cerca de 50
professores e 500 alunos. Para a seleção dos professores para os cursos, recorreu-se a
editais, no qual os candidatos com os piores currículos, ou seja, aqueles que não
tinham nenhum outro programa de formação para participar, eram priorizados.

Francis Dupuis
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3. Conclusões

Terminado o relato dos polos, a segunda parte da reunião foi dedicada a uma
discussão mais geral sobre o programa. No debate, foi consensual a avaliação de que o
programa teve êxitos bastante significativos, mas, infelizmente, em momentos
distintos. Isso se explica pela conjuntura de cada localidade, que exercia forte
influencia sobre as ações, levando os polos a viverem momentos de altos e baixos.
Buscou-se, então, identificar como podem os polos construir um trabalho mais
duradouro e sustentável, visto que as ações não podem ser fruto de um esforço
heroico de poucas pessoas, por mais dedicadas que estas sejam. De forma semelhante,
devem-se buscar mecanismos que ajudem a diminuir as turbulências decorrentes de
conjunturas políticas e fragilidades institucionais. Neste contexto, apontou-se a
necessidade de se construir uma institucionalidade que permita ao programa operar
de uma maneira mais efetiva.
No que tange ao trabalho do programa, houve um avanço significativo no que
diz respeito à formação continuada dos professores, mas a relação com as faculdades
de educação continua como um desafio. É difícil se enfrentar o desafio de aprimorar o
ensino de ciências no país sem que se construa uma relação entre os pedagogos e os
cientistas. Para a escala que se precisa alcançar, o envolvimento das faculdades de
educação na formação de professores é essencial.
Na discussão, avaliou-se que seria importante uma aproximação com o MEC,
que pode auxiliar de forma decisiva na relação com as Faculdades de Aplicação. Este,
talvez, seja um dos grandes desafios do programa, dados os limites das
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responsabilidades de cada um dos atores envolvidos. O sistema educacional brasileiro
é extremamente fragmentado, com responsabilidades compartilhadas pelos três níveis
de governo (municipal, estadual e federal). Apesar da maior parte das escolas estarem
sob a responsabilidade dos estados e municípios, o MEC tem um papel indutor
importante que não deve ser menosprezado.
Apontou-se que ABC tem um papel crucial na construção desta interlocução
com o MEC. Tal relação pode contribuir para colocar o programa em outro patamar,
que diminua, ao menos em parte, o problema crônico de descontinuidade que tem
afligido o trabalho dos polos. Afora a relação com o MEC, outras parcerias podem ser
buscadas com empresas como a Petrobras, Eletrobrás ou grandes grupos econômicos
que, por uma preocupação com a responsabilidade social, podem se interessar e
interagir com programas como o ABC na Educação Científica. Uma ampliação do rol de
parcerias pode contribuir para a redução da instabilidade do trabalho dos polos.
Ainda no tocante à ampliação de parcerias, discutiu-se a importância do
programa explorar a possibilidade de interação com museus e centros de ciências
espalhados pelo país. Estes espaços informais de ensino possuem uma
complementaridade grande com o programa, podendo muitos deles se interessar por
uma parceria com o ABC na Educação Científica. Parcerias exitosas já foram
construídas com alguns destes espaços e outras tantas podem vir a ser desenvolvidas.
O fato de ternos o presidente da Associação Brasileira de Centros e Museus de
Ciências (ABCMC) como coordenador de um dos polos certamente pode contribuir
para a construção deste esforço.
Em síntese, novas articulações são necessárias para que possamos estimular a
replicação do programa e de outras experiências voltadas para o aprimoramento do
ensino de ciências na escala nacional. É preciso se construir parcerias de longo prazo,
seja através do Ministério da Ciência e Tecnologia ou do MEC. É importante que se
dialogue com os governos para que a questão se transforme em uma política de
estado, assim gerando uma diretriz nacional que facilite as relações com os estados e
municípios. De forma semelhante, a articulação com empresas públicas e privadas
interessadas no tema e com outros atores relevantes, como as faculdades de educação
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e os centros e museus de ciências, podem ajudar a dar maior musculatura para as
nossas iniciativas.
Mesmo que tais esforços sejam exitosos, o apoio de longo prazo a
investimentos voltados para o fortalecimento do ensino de ciências não estaria
garantido, pois mudanças de governo são uma constante. Mas a estratégia traçada ao
menos auxiliaria na construção de um maior diálogo, nas diferentes esferas, assim
contribuindo para a construção de possíveis pactos e alianças de maior durabilidade,
em prol da educação. Para promover tal diálogo, eventos específicos construídos com
esses parceiros podem ser importantes, permitindo fóruns de debate sobre a
educação e, especificamente, o ensino de ciências.
A falta de visibilidade do programa também foi discutida. Mesmo com 10 anos
de existência e sendo o programa de ensino de ciências em execução contínua mais
antigo no Brasil, a capacidade deste de compartilhar sua experiência com governos e
outros atores relevantes na área educacional continua restrita. É necessário definir
uma estratégia de longo prazo, que permita ao programa maior impacto e efetividade.
Da mesma forma, é preciso se discutir questões internas em encontros menos
espaçados e com dinâmicas que permitam uma maior interação entre os polos. No
tocante ao seminário nacional, avaliou-se que este poderia se constituir num espaço
mais amplo para o grande debate sobre o ensino de ciências no Brasil. Este poderia se
transformar num grande fórum anual, onde os diferentes atores podem interagir,
trocar experiências, e debater de forma mais ampla o desafio de alfabetização
científica das crianças nas escolas.
Para dinamizar as discussões entre os membros da coordenação nacional do
programa, sugeriu-se a utilização de mídias sociais que pode facilitar a comunicação e
troca de experiências entre os polos. Também avaliou-se que seria importante realizarse ao menos 2 ou 3 reuniões da coordenação nacional ao longo do ano. Discutiu-se
ainda a possibilidade de se produzir uma revista, que seria não somente um espaço de
discussão teórica e metodológica sobre o programa, e mesmo de outras abordagens
no ensino de ciências, como também contribuiria para difundir as propostas do
programa, fortalecendo-o e tornando-o mais conhecido.

19

Outro aspecto ressaltado na discussão foi a necessidade de identificação e
definição de indicadores que permitam avaliar a efetividade do programa. Apesar dos
diferentes polos terem tido experiências distintas no que diz respeito à avaliação,
todos concordaram ser necessário um processo de avaliação mais sistemático, que a
partir de levantamentos quantitativos e qualitativos, permita uma análise do grau de
sucesso do trabalho.
Também foi apontada a necessidade de se criar um espaço virtual onde se
colocariam informações básicas do programa, como o referencial teórico, os marcos
conceituais, a abordagem metodológica, materiais produzidos pelos polos, teses,
bibliografia de referência, etc. Este espaço permitiria um compartilhamento de
informações, auxiliando àqueles interessados em obter maiores informações sobre o
programa. Foi sugerido que o site da ABC seja utilizado para abrigar esse conjunto de
informações. No entanto, caberá aos polos elaborar uma proposta mais detalhada de
como será estruturado este espaço virtual.
Para alimentar este espaço virtual, entendeu-se ser importante um registro do
histórico e experiência de cada um dos polos. Não através de um texto exaustivo, mas
através de uma breve apresentação do que é o trabalho desenvolvido em cada
localidade. Os coordenadores de cada um dos polos ficaram responsáveis por produzir
este texto e repassá-los para a ABC.
Um aspecto que foi destacado foi a necessidade de se construir um documento
de referência para o programa. É importante que tenhamos um documento que
demarque o que é o programa e o que ele propõe; que explicite o referencial teórico;
que detalhe a abordagem metodológica; enfim, um documento que identifique o
liame que unifica e articula as ações do programa e dos diferentes polos.
Uma última proposta que foi levantada foi a redação de um artigo para os anais
da ABC focando em ensino de ciências. Partindo-se da experiência do programa, tal
artigo poderia fazer uma visita a outras experiências internacionais e desenvolver uma
reflexão sobre a experiência do Ensino de Ciências Baseado na Investigação (ECBI), vis
a vis outras abordagens.
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O sentimento de todos, ao final do seminário, era que o evento possibilitou um
exercício de balanço e reflexão crítica importante para o programa. Ficou patente para
os presentes que a ABC percebe e reconhece a importância e a riqueza do programa,
mas que a ABC atua mais como um catalizador de processo, estimulando as interações
e provocando e promovendo o debate. A condução do programa no cotidiano
necessariamente é uma responsabilidade de cada um dos polos, que através de uma
ação coordenada, implementa ações locais, mas articuladas nacionalmente pelo
programa, num processo que gera uma sinergia positiva que alimenta o grande debate
da educação no Brasil; mas especificamente, o enorme e importante desafio de se
aprimorar e fortalecer o ensino de ciências no país.
O VIII Seminário Nacional do Programa ABC na Educação Científica foi
encerrado, com uma reafirmação da justeza e importância da homenagem prestada ao
Prof. Dietrich Schiel, falecido em 27 de outubro de 2012. Conforme destacado pelos
presentes, a edição do seminário que ora se encerrava era um tributo à memória de
Schiel, por tudo pelo que ele representou para o programa e para os esforços de
melhoria do ensino de ciências no Brasil. Fechou-se o evento com a convicção que a
história do Schiel servirá de exemplo; exemplo este que continuará motivando a
equipe a seguir em frente, mesmo nos momentos de maior adversidade.

Equipe do Programa presente no Seminário Nacional
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4. Sessão Solene de Homenagem ao Professor Dietrich Schiel
Na noite de 30 de novembro, como parte da programação do VIII Seminário
Nacional do Programa ABC na Educação Científica, foi realizada no auditório do CDCC
uma Sessão Solene em Homenagem à Memória do Professor Dietrich Schiel, que
falecera no dia 27 de outubro.
Docente aposentado do Instituto de Física de São Carlos (IFSC), o Prof. Schiel foi
um dos fundadores do CDCC, tendo sido também seu diretor por diversos anos. Um
entusiasta e militante do ensino de ciências no país, Schiel foi um dos fundadores e
ativo colaborador do Programa ABC na Educação Científica, até pouco antes de seu
falecimento.
A sessão contou com a presença de familiares, amigos e antigos colaboradores,
que numa cerimônia, repleta de lembranças, histórias e emoção, prestou uma justa
homenagem ao saudoso professor. A cerimônia foi encerrada com uma apresentação
do Conjunto de Câmara Ad-Libitum; um grupo de músicos amadores, criado por Schiel,
em 1975, que se dedica à execução de compositores das mais diversas épocas, com
ênfase na música barroca e clássica. Além de amante da ciência, Schiel era um amante
da música. Com o mesmo entusiasmo com que buscou ampliar a cultura científica na
sociedade, através do Ad-Libitum, onde participava como cravista e pianista, Schiel
procurou repassar à comunidade, através de apresentações didáticas, os aspectos
formais e o fundo cultural no qual se deu a produção musical em épocas passadas.
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4.1

Fotos da Sessão Solene de Homenagem ao Professor Dietrich Schiel

Mesa da Sessão Solene (da esquerda para a direita): José Galizia Tundisi (membro titular da
ABC), Yvonne Primerano Mascarenhas (membro titular da ABC), Ernst Hamburger (membro titular da
ABC e ex-coordenador Nacional do Programa ABCEC), Valter Luiz Líbero (diretor do CDCC), Diogenes de
Almeida Campos (membro titular da ABC e coordenador Nacional do Programa ABCEC) e Antonio
Aprígio da Silva Curvelo (ex-diretor do CDCC).

Auditório do CDCC, repleto de familiares, amigos e antigos colaboradores.
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Apresentação do Conjunto de Câmara Ad-Libitum, em homenagem a Dietrich Schiel, cravista, pianista e
um de seus fundadores.
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