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RESUMO

Este artigo enfoca a importância da elaboração de projetos de inovação no ensino de Ciências para
estudantes e professores do Ensino Fundamental, na perspectiva interdisciplinar, que integram o
conhecimento científico e o saber, bem como os modos de aprender e ensinar/educar. Utiliza como
referencial a versão francesa da renovação do ensino das ciências, que, a partir de 1995, colocou em
prática o “Mão na Massa” - um método de alfabetização científica que incentiva a manipulação
(hands-on), em que se tornam fundamentais as relações entre a ciência e o cotidiano. Esse método
destaca a necessidade de se levar em conta o que os alunos já sabem e o que eles utilizam nas
situações da vida cotidiana, encorajando a investigação ativa, para permitir que construam os
conhecimentos e as competências visadas pelos professores. Somente a formação continuada pode
virar o jogo do saber, e do saber fazer, no ambiente escolar. Mas tal mudança exige uma sintonia na
relação professor, aluno e escola. Portanto, integrar a metodologia Mão na Massa às tecnologias
digitais nas escolas possibilita aos professores redefinirem sua profissão e sua prática, ao passo que
assegura uma formação de qualidade a todos, numa perspectiva inclusiva em um ambiente inovador,
versátil e colaborativo, integrando o ensino das ciências às novas práticas sociais. Este artigo consiste
na base teórico-metodológica do Projeto de Pesquisa “Mão na Massa e tecnologias digitais
integradas: uma chave para a renovação do ensino de Ciências na educação básica de Sergipe”[1].

ABSTRACT

This paper focuses on the importance of developing innovation projects in Science teaching for
elementary schools students and teachers, which integrate both the scientific and the everyday
knowledge, as well as the ways of learning and teaching/educating, in an interdisciplinary
perspective. It uses as a reference the French version of the renewal of the teaching of Science, which
from 1995 onwards, put into practice the “Hands on” – a method of scientific literacy that
encourages manipulation, in which the relations between Science and daily life become fundamental.
This method highlights the need to take into account what students already know and what they use
in the situations of everyday life, encouraging active research, to enable them to build the knowledge
and competences targeted by teachers. Only continuing education can turn the game of knowledge,
and the know-how in the school environment. But such a change requires that teachers and students
are in tune with their relationship to school. Therefore, integratintg the Hands on methodology with
digital technologies in schools enables teachers to redefine their profession and practice, while
ensuring quality training for all, from an inclusive perspective in an innovative, versatile and
collaborative environment, integrating Science teaching into new social practices. This paper
consists of the theoretical-methodological basis of the research project “Hands on and digital
technologies: A key to the renewal of Science education in the basic education in Sergipe”.
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1 INTRODUÇÃO

O mundo evoluiu, notadamente na última decada, e as mudanças impulsionadas pelo
desenvolvimento da tecnologia passaram a exigir posição e postura diferentes de olhar o mundo e de
o acompanhar, seja a partir de sujeitos, seja de setores como o da educação básica, por exemplo. Esse
setor apresenta-se com reformas, novos modelos de competência, exigindo um sujeito que aprende
com base em ações desencadeadas por desafios, problemas e projetos.

Ao professor, portanto, nessa equação, cabe promover seu aperfeiçoamento profissional, como meio
de aprimorar a qualidade da aprendizagem dos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental (EF) e
do Ensino Médio (EM). Uma das maneiras de realizar isso é através da metodologia francesa “Mão
na Massa”, uma vez que as constantes mudanças no mundo nos revelam um futuro veloz integrado
às tecnologias digitais, sobretudo, aplicáveis ao contexto das ciências, e a necessidade de sua
utilização no espaço escolar, no conjunto de saberes cotidianos e científicos dos alunos.

Nesse sentido, a solução da equação neste trabalho encontra-se no equilíbrio entre os polos do
cotidiano e do conceito, conforme definido pela versão francesa da renovação do ensino das ciências:
o “Mão na Massa”, um método de alfabetização científica, colocado em prática a partir de 1995, que
incentiva a prática (hands-on) como princípio pedagógico. Como explica Georges Charpak, prêmio
Nobel de Física em 1992, isso possibilita à criança (e ao adolescente) abrir-se ao real, questionar,
confrontar-se, manusear objetos de seu cotidiano e, também, trabalhar hipóteses, conceitos, teses,
sínteses e antíteses (SILVA, 2004).

A partir dessa perspectiva, a educação básica muda de foco. Conforme Macêdo e Kalhil (2014), já se
mostra crescente no Brasil a preocupação com a educação em ciências e são inúmeras as iniciativas
que utilizam novas tecnologias educacionais nesse contexto.

A implementação de novas metodologias de educação hands-on de ensino-aprendizagem (LEITE,
2018), nomeadamente em escolas da região Nordeste, especialmente no Estado de Sergipe, mostra-se
essencial para resgatar a experiência prazerosa e lúdica do aprendizado que passa pelas mãos,
possibilitando a melhoria da média de escolaridade, que, no estado, se manteve sempre abaixo da
média nacional, sendo, portanto, o último no ranking do Índice de Desenvolvimento da Escola
Básica - IDEB de 2015 (INEP).

Numa perspectiva mais ampla, de acordo com o Instituto UNIBANCO (2015), o estado de Sergipe,
em dados populacionais, revela uma parcela de 27,9% de pessoas consideradas pobres e 11,7%
extremamente pobres. Além disso, 74,4% da população é composta pela etnia negra, o que impacta
as estatísticas sobre as condições socioeconômicas do estado, em vista do atrelamento das questões
socioespaciais à condição de raça/etnia.

O mesmo Instituto destaca, com base no INEP, que parte da população jovem do estado convive com
responsabilidades que impactam a sua formação escolar ou mesmo a afastam da escola, posto que
20,3% dos jovens já são responsáveis por seus domicílios, 53,8% já trabalham, 34,5% têm filhos; e
60% já estão fora da escola - aqueles que trabalham exclusivamente somados aos que não estudam
nem trabalham. Tais dados revelam questões estruturais das quais a escola é, simultaneamente, um
dos importantes reflexos e um dos condicionantes sociais com potencial singular de provocar
mudanças.

No cenário descrito, são necessários esforços coletivos e interinstitucionais para a superação das
desigualdades socioespaciais que têm reflexos diretos no desempenho escolar. Assim, entende-se que
uma aliança entre as novas metodologias e tecnologias digitais, quando integradas e aplicadas no
ensino básico, valoriza a prática e a experimentação. Tal integração impacta positivamente sobre o
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processo de ensino-aprendizagem em escolas onde essa experiencia é desenvolvida, viabilizando
assim, de acordo com Bernard Charlot (2000, p. 79-81), uma maior compreensão sobre como
mobilizar os alunos para a construção de um saber mais autêntico e significativo no domínio das
ciências.

2 MÃO NA MASSA E TECNOLOGIAS DIGITAIS INTEGRADAS PARA O ENSINO DE
CIÊNCIAS

Na cultura ocidental sempre se discutiu sobre método, desde Platão. O método é compreendido como
o caminho a ser seguido. O termo deriva-se do grego meta = atrás e hodós = caminho, os passos para
se atingir um lugar ou um fim (FONSECA, 2012).

Dewey (1976) enfatizava a importância de superar a educação tradicional e focar a aprendizagem no
aluno, envolvendo-o, motivando-o e dialogando com ele. Esse autor pontuou três questões:

1. Sobre os modelos de educação tradicionais e progressistas, afirma que os mesmos são
meramente reprodutores de conteúdos apreendidos no passado e transmitidos às novas
gerações, sem o diálogo com o conhecimento contemporâneo. Aponta o distanciamento entre o
processo de ensino-aprendizagem corrente e as metodologias ativas que potencializem a
criação das capacidades necessárias para a formação de um sujeito social histórico-crítico e
ativo na sociedade.

2. O autor aborda a oposição entre a ideia de que a educação é desenvolvida internamente à
pessoa e a de que a formação acontece externamente.

3. Ele concebe a educação conectada originalmente com a experiência pessoal e a filosofia
empírica e experimental.

A História da Educação está marcada pela dualidade, como resultado da sociedade moderna
hegemonicamente cartesiana que metodologicamente e filosoficamente concebe o mundo de forma
fragmentada, e a educação não foge à essa concepção. Nesse aspecto, concordamos com Freire
(1996, p. 23), para quem “aprender precedeu ensinar ou, em outras palavras, ensinar se diluía na
experiência fundante de aprender”.

O educador atento sabe utilizar-se das condições físicas e sociais do ambiente no qual estão inseridos
o aluno, a comunidade e a escola (professores, coordenadores, colaboradores e a parte física).
Compreende como esse arranjo espacial impacta a ecologia da paisagem e contribui para se
reconhecer a escola como agência espacial, como em um relatório de uma pesquisa desenvolvida
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD (no prelo).

Portanto, entende-se que os recursos tecnológicos qualificam o processo de ensino-aprendizagem e
colocam a escola no seu tempo histórico. Esse processo valoriza o professor, permitindo-lhe repassar
seus conhecimentos com ferramentas do cotidiano; aproxima-se da realidade do aluno; coloca a sala
de aula em diálogo com as expectativas e necessidades do aluno junto à sociedade e a instituição de
ensino. Comumente, o cotidiano desses alunos é a televisão, o computador, a multimídia e a Internet.
Como, então, não trazer esta realidade para o dia a dia em sala de aula?!

Há mais de três décadas, nos Estados Unidos, a renovação do ensino de Ciências tem sido objeto de
intensa reflexão, desencadeada a partir de determinantes geopolíticos. Em outubro de 1957, a União
Soviética lança o “Sputnik”, primeiro satélite enviado pelo homem ao espaço. Tornou-se necessária
uma reforma das “matemáticas modernas” e do ensino de Ciências. Visava-se à formação de
cientistas e de técnicos de alto nível, com foco no ensino secundário. Do ponto de vista pedagógico,
notou-se uma tentativa de implantar um aprendizado precoce das estruturas lógico-matemáticas
abstratas (SILVA, 2002). A partir dos anos 1980, os Estados Unidos implantaram e desenvolveram
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um outro tipo de reforma, que visava ao conjunto da população, mas atuava sobre metodologias
educacionais relacionadas a atividades investigativas (inquiry), à cultura de base (literacy) no
domínio matemático, científico e tecnológico. No entanto, persistia uma interrogação sobre as
formas de ensino que permitam atingir tal objetivo. A resposta encontrada foi o Inquiry
(investigação).

Assim, nesse método, a investigação é uma atividade pedagógica multifacetada, de uma
alfabetização científica composta por uma rede densa de interações, de trocas entre o interior e o
exterior da escola e da ciência. Um aprendizado da comunicação que inclui observações,
questionamentos, exame de fontes de informação para se confirmar cientificamente o que já se
conhece no saber cotidiano - o conhecimento de “senso comum” -, planificação das investigações,
revisão do sabido à luz da prova experimental, utilização de ferramentas para reunir, analisar e
interpretar os dados, construir respostas, explicações e previsões e comunicar os resultados dentro da
metodologia científica (NRC, 1995).

Numa pedagogia assim definida, as relações entre a ciência e o cotidiano são fundamentais. Sob a
concepção de Investigação (inquiry), identificaram-se três direções pedagógicas sensivelmente
diferentes. A insistência sobre a ligação entre o cotidiano e os conceitos científicos constitui uma
primeira tendência. Uma segunda enfatiza a atividade experimental do aluno (colocar a “mão na
massa”; hands-on science activities) (NATIONAL, 1983). Na terceira direção, transparece a
inquietude face a uma pedagogia entregue ao cotidiano e à experiência e insiste sobre a importância
do conceito, com base no método chamado Inquiry for conceptual change (investigação para a
mudança conceitual).

Esse método leva em conta o saber dos alunos e como eles o utilizam nas situações de vida cotidiana,
encorajando a investigação ativa para permitir a construção dos conhecimentos e das competências
definidas pelo projeto pedagógico. A formação continuada contribui para potencializar o jogo do
saber e do saber fazer no ambiente escolar. Tal mudança exige uma sintonia na relação professor,
aluno e escola. Para essa sintonia, o estudante é estimulado a se sentir um campeão na vida e na
escola, percebendo-se como ser de Razão e de Imaginação, e ligando suas vivências na escola à sua
própria experiência, seu mundo, seu vir a ser (CHARLOT, 2013).

Na realidade brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), no primeiro artigo, estatui que: “A educação abrange os
processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais”. Verifica-se, dessa forma, que a educação se desenvolve essencialmente na
escola, mas a ela não se limita. Ela incorpora valores da sociedade, da comunidade, da cultura, dentre
outros. Constata-se também a constante evolução tecnológica da humanidade, o que repercute nas
relações sociais cada vez mais complexas.

Inserida no cotidiano da população em geral, a tecnologia informacional constitui-se em chave para a
solução do problema no balanceamento entre os polos do cotidiano e do conceito, na versão francesa
da renovação do ensino das ciências, colocada em prática a partir de 1995, com o nome de “Mão na
Massa” (SILVA, 2004), cujo propósito básico é que, no ensino de Ciências, a criança e o adolescente
possam abrir-se para a realidade, interrogá-la, confrontar-se com ela. Para tanto, o aluno é estimulado
a observar, manipular, fazer experiências a partir dos objetos de vida cotidiana ou de alguns materiais
reciclados. É preciso que ele seja guiado e orientado pelo professor, por suas questões, porque, sem
essa orientação, o aluno participa de experiências como jogos, mas pouco apreende cientificamente.
De modo que, ao final, por meio do Mão na Massa, o aluno seja capaz de articular a ideia de
manipulação com a ideia de orientar essa manipulação com questões, hipóteses, discussões,
explicações, entre outros.

Um caderno de experiências é organizado de forma a servir para que o aluno tenha uma memória da
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relação entre a manipulação e os conceitos e as explicações. Há no método Mão na Massa dois
polos, com uma tensão criativa entre os dois: de um lado, o polo da manipulação (experiências), do
outro, o polo da teorização (em uma investigação raciocinada, falada e escrita). Assim, torna-se
possível, ao mesmo tempo, a transmissão da ciência conhecida e a compreensão do mundo pelo
aluno.

Nesse aspecto, é importante compreender como a ciência está inserida no processo de
ensino-aprendizagem na educação básica, e como trabalhá-la através de uma abordagem que
privilegie novas práticas e as novas tecnologias. Nesse contexto, o artigo 32, inciso II, da LDB,
propõe como objetivo do EF a formação básica do cidadão mediante a “compreensão do ambiente
natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a
sociedade”. Quanto ao EM, segundo o artigo 35-A, inciso III, serão abordadas, dentre diversas áreas
do conhecimento, as ciências da natureza e suas tecnologias.

Na escola, notadamente, o ensino das ciências pode contribuir para essa missão, e isso depende da
atuação de docentes, cuja prática pedagógica favoreça a construção de conceitos científicos de forma
autônoma, prazerosa, levando os alunos a sentirem-se pertencentes, filiados ao mundo escolar. As
tecnologias digitais têm muito a oferecer no sentido de apoiar tais práticas pedagógicas.

Torna-se necessário buscar novas formas de enxergar o ensino e de propor uma educação científica
diferenciada, para se experienciar outra maneira de ensinar e de aprender. Isso implica em uma
construção de valores culturais e políticos, de organização de sistema de ensino e de planejamento de
ações mediadoras da aprendizagem dos alunos da educação básica. Essa proposta adota a abordagem
do currículo de Ciências através da interação (tecnológica) entre professor, saber e aluno, e da
investigação ativa. E, assim, busca educar o aluno a aprender de forma conectada, organizada,
curiosa, reflexiva, explicada, observada, bem como construir um espírito cooperativo e científico.

3. PROPOSTA METODOLÓGICA ELABORADA PARA SERGIPE

A aquisição de uma aprendizagem social, cultural, cívica, científica, proposta pelo método Mão na
Massa reforça a formação dos alunos, bem como o capital do saber, a fim de formar alunos sensíveis
aos problemas sociais, críticos em relação à informação e à mensagem que eles recebem, autônomos
nas decisões e responsáveis por seus atos. Através desse método, os alunos constroem suas
aprendizagens “fazendo ativamente”, respondendo por suas próprias aprendizagens, sendo caçadores
de si mesmos. Com essas premissas, as ações desse projeto estão estruturadas em uma Nave Mãe que
será a base para sete Naves Espaciais Mão na Massa, que intentam, desde a origem, trabalhar
integradamente os componentes curriculares das ciências, de maneira interdisciplinar e interligados
em redes. Importante destacar que cada NAVE será composta por um piloto, um copiloto e sua
equipe. Todos os integrantes da nave estarão em interlocução direta com as atividades de sua área, e
em interconexão com as áreas de atuação das demais Naves do projeto Mão na Massa.

Definimos aqui as Naves Espaciais Mão na Massa como um objeto de transporte que leva os seus
passageiros de um lugar para outro, guiado por um piloto e um copiloto, que vai rumo ao
conhecimento cientificamente reconhecido (viajando no tempo) e ao conhecimento a descobrir
(viajando no futuro), guiando sua equipe de bordo com segurança, equipe essa que é composta por
professores e estudantes das instituições envolvidas no projeto. Esse piloto e sua equipe, para fazer a
navegação espacial, necessitam de orientação constante na sua viagem. Aqui a investigação científica
é uma bússola, um instrumento utilizado para indicar a direção a ser seguida pelo piloto. As estrelas
servem como pontos de referência, servindo para guiar o caminho do piloto e dos seus viajantes a
uma grande aventura pedagógica epistemológica. Somente colocando essas naves em órbita no
espaço sideral das ideias vamos poder descrever o fim dessa história contemporânea.

Adota-se, no inter-relacionamento entre as sete Naves Espaciais, como ponto de partida, o
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conceito-chave da equação pedagógica de Charlot (2000), onde aprendizagem é igual a atividade
intelectual, mais sentido, mais prazer, conectada a questões de mobilização para ensinar e para
aprender. O intuito é mobilizar-se dentro e fora da vida, ir para além do movimento, entendido aqui
como “razão de agir” e também de pensar, de criar, de investigar, de problematizar, de promover, de
mover para aprender e de ensinar. Impulsionar o mundo nas suas relações com os saberes da vida e
da ciência.

Para o desenvolvimento das atividades do projeto são necessários laboratórios midiáticos que sejam
compostos por professores capacitados e, em sua maioria, com títulos de mestres. Os laboratórios
devem ser equipados com um mínimo de aparelhos, que denominaremos de “estação cientifica”, de
onde as naves decolam e aterrissam. Cada laboratório contará com uma infraestrutura que viabilizará
suporte para a formação em instrumentação científica e em recursos midiáticos para o uso em ações
pedagógicas.

Organizaremos as ações em sete Naves Espaciais Mão na Massa, entendidas aqui no sentindo da
aeronavegação. Ir para além do movimento, compreendido aqui como “razão de agir” e também de
pensar, de criar, de investigar, de problematizar, de promover, de mover para aprender e ensinar.
Transformar o mundo, colocar o mundo em palavras e agir no mundo. Construir a história dos
saberes vividos e do saber- fazer. Impulsionar o mundo nas suas relações com os saberes da vida e da
ciência.

Portanto, as Naves Espaciais Mão na Massa intentam, desde a sua origem, trabalhar integradamente
os componentes curriculares da ciência, de maneira interdisciplinar com as demais disciplinas dos
currículos da educação básica. Materializaremos as nossas ações com os conteúdos dos Parâmetros
Curriculares Nacionais - PCN de Ciências Naturais (3º e 4º ciclos) e das Orientações Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio - PCNEM, adaptando-os para a realidade das escolas de “zona de
educação prioritária” com o “Programa Bolsa Família - PBF”. Todos esses conteúdos são
transversais nas sete Naves Espaciais, em consonância com o PCN das Ciências Naturais.

3.1 Naves Espaciais Mão na Massa e seus aranjos socioeducacionais

Nave Mãe - Responsável pela gestão, apoio técnico e pedagógico e pela elaboração das metodologias
de avaliação do projeto Mão na Massa, e será a base para todas as Naves Espaciais, bem como a
ponte de interlocução entre as diversas atividades executadas por elas.

Nave 1 - Qualificação profissional e evolução do trabalho na sociedade contemporânea

Essa nave terá como meta aprimorar o ensino de Ciências nas escolas de educação básica
participantes do projeto, bem como intensificar a qualificação de professores, incentivando o uso de
tecnologias educacionais e métodos de ensino contemporâneos. Os processos formativos terão como
foco aprimorar os saberes pedagógicos do quadro docente para o desenvolvimento das competências
dos estudantes das escolas, com vista à formação inter e transdisciplinar. Dessa forma, todos os
professores das séries finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio sentir-se-ão a bordo dessa
nave, o que possibilitará uma maior integração entre os diferentes saberes escolares e o cotidiano.

As competências possibilitarão aos estudantes “saber” e “saber fazer”. Esses saberes alicerçam a
constituição e a mobilização de habilidades, atitudes e valores (BRASIL, 2018). Os professores dos
anos finais do Ensino Fundamental participarão de ações orientadas que os auxiliarão na efetiva
atuação no desenvolvimento do letramento científico de seus alunos, o que contribuirá para que os
jovens exerçam a cidadania efetivamente.

As atividades terão como conteúdo básico as unidades temáticas de Ciências da Natureza e suas
Tecnologias, considerando as especificidades de cada série, conforme a Base Nacional Curricular
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Comum - BNCC: Matéria e energia; Vida e evolução; Terra e Universo. Nas ações de
aprimoramento dos professores que atuam no Ensino Médio, será considerado que a finalidade desse
ensino é a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental,
o que resulta no aprimoramento do educando como pessoa humana (BRASIL, 2018). A compreensão
dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos contribui para que os jovens
relacionem a teoria com a prática. As duas unidades temáticas previstas para o Ensino Médio
“Matéria e Energia” e “Vida, Terra e Cosmo” serão abordadas. Será dada ênfase ao uso das
diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação, para aproximar mais os
professores dessas tecnologias, de forma a utilizá-las pedagogicamente no cotidiano escolar.

Uma ação inovadora dentro da metodologia Mão na Massa será implementada com atividades para o
ensino de Ciências Naturais, com foco no desenvolvimento de experimentos em Física, Química,
Matemática e Biologia, referentes aos conteúdos abordados no Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Inicialmente, os professores das escolas partícipes realizarão oficinas de formação; em seguida, serão
os alunos das respectivas escolas. Os experimentos terão como finalidade mobilizar os alunos à
compreensão dos diversos conteúdos relacionados às Ciências Naturais, e se darão por meio da
observação, interação e investigação. Para esse fim, montaremos um kit com roteiros e materiais de
experiências, que será elaborado a partir das necessidades dos alunos e professores.

O aluno será conduzido à montagem dos experimentos, bem como a vivenciar todo o processo de
investigação, viabilizando um aprendizado significativo. Importante destacar que o funcionamento
do experimento poderá ser mediado por novas tecnologias de ensino, possibilitando ao aluno um
mergulho nas tecnologias atuais, conduzindo-o ao entendimento de fenômenos relacionados às
diversas áreas do conhecimento em Ciências e à atribuição de significado dos comandos das novas
tecnologias no processo de aprendizagem.

Nave 2 – Entre a Terra e o Céu: Ciência, cultura, desenvolvimento humano e cidadania

Essa nave, articulada com as demais, aporta questões de Ciências envolvendo a relação sociedade e
natureza, os aspectos da ocupação e organização do espaço, a partir do olhar para a pessoa humana,
sua identidade como indivíduo, sociedade, espécie (MORIN, 2005a), como sujeito de conhecimento
(ANDRADE, 2012) e como ser social histórico (MARX, 1988). A escola, como Agência Espacial
(BADIRU, 2017), ao promover os estudos socioeconômicos, socioambientais e de ecologia da
paisagem, contribui para a releitura crítica da realidade pelos educandos e para o reconhecimento do
seu lugar no mundo, a partir da problematização e investigação da sua realidade objetiva combinada
com a reflexão sobre a vida, o cosmos, a ligação planetária e a cultura (MORIN, 2003).
Experimentos bioquímicos do solo e dos alimentos, produção de tinturas naturais correlacionadas
com a gradação de cores na análise do funcionamento do geoprocessamento são propostos para
consorciar a questão ambiental interligada aos aspectos físicos e socioespaciais com as tecnologias e
as experiências científicas sustentáveis. O olhar prudente para a Terra (SOUSA SANTOS, 2010)
aprimora os conhecimentos do Ensino Fundamental para a formação da pessoa humana (BRASIL,
2018). A mobilização e a sensibilização dar-se-ão a partir das experiências realizadas no bairro. O
bairro é, nessa Nave, considerado como o componente “Terra”. É o lugar do vivido, percebido,
concebido (LEFÉBVRE, 2000), onde a vida do educando se realiza, acontece, pulsa, com seus
embates, desafios e paixões. É nele onde o “ser corpo-social” se materializa com seus signos e
significados. O “bairro/Terra” é a base para se alcançar o componente céu mediante os aspectos
tecnológicos e a produção da ciência cidadã. A mobilização científica e a produção dessa ciência se
fará com a atuação do “Jovem Parlamentar”, através da qual os educandos irão expor aos
representantes do Poder Legislativo e do Poder Executivo os resultados dos experimentos,
descobertas e reflexões críticas elaboradas e advindas a partir do diagnóstico dos problemas
socioambientais identificados em seu bairro, nas unidades de ensino e no entorno da escola,
apresentando suas proposições e alternativas de solução. Os experimentos serão realizados mediante
mobilização para aprender as técnicas de observação, de registros, para a realização das experiências
práticas, análise, avaliação, para chegar à observação crítica do “Eu corpo social”, e protagonizar a

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/mao_na_massa_e_tecnologias_digitais_integradas_uma_chave_para_a.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.8-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



atuação parlamentar. Esse exercício do pensamento combina o prazer de pensar com o prazer da
descoberta, da ação cidadã para potencializar a escala humana, a ressignificação da ciência, da vida e
da convivência social, com vistas à consciência (FREIRE, 1967; 1979; 1996; MORIN, 2005a;
2005b) e à emancipação humana (IASI, 2011; MORIN, 2014; TONET, 2005).

Nave 3 - Estudos e Pesquisas sobre Redes Educativas e Vocação para Ciências

A meta principal dessa nave será estabelecer espaços e ambiências de diálogo com a comunidade
escolar para a construção e a efetivação do desenvolvimento de projetos educacionais
interdisciplinares na Estação Cientifica, Museu, Planetário, Zoológico do Bairro Industrial,
Oceanário do Projeto Tamar, dentre outros espaços. Os projetos intentarão estimular o interesse dos
alunos da educação básica pelas carreiras científicas. Tais ações visam a fortalecer a interação entre
escolas de educação básica, instituições de ensino superior, espaços e outras instituições de ciência,
tecnologia e inovação, bem como promover aprofundamentos científico-tecnológicos dos processos
de ensino de Ciências contribuindo para que os jovens relacionem os saberes do cotidiano com os
saberes científicos (a teoria com a prática).

Nave 4 – Ciência, Cultura, Educação e Diversidade

Promover a qualificação de professores da educação básica na perspectiva inclusiva para o
aperfeiçoamento da educação em ciências; incentivar o uso de novas tecnologias educacionais;
aprimorar competências técnicas e interpessoais, relacionando a educação em ciências e o mundo de
trabalho; despertar nas meninas do Ensino Fundamental e Médio a motivação para o envolvimento
com o ensino de Ciências, de forma a atenuar a desigualdade de gênero.

Nave 5 - Tecnologia Digital, Ciência e Cidadania

Abrange um conjunto de ações em audiovisual, com ênfase na comunicação digital interativa e
processos de ensino e aprendizagem voltados para o desenvolvimento de competências midiáticas e
promoção de uma Transmedia literacy nos diversos campos de saberes científicos, associado com a
construção de kits e práticas laboratoriais inovadoras.

Objetiva-se o desenvolvimento de habilidades e competências no seio das culturas colaborativas com
os adolescentes e jovens “prossumidores” (produtores e consumidores), sujeitos que contribuem para
a produção e circulação de conteúdos nas redes sociais. Para tanto, serão executados experimentos
práticos, oficinas e reuniões operacionais, destinados a capacitar docentes e discentes das escolas
participantes do Projeto, voltados à solução de problemas do cotidiano, estimulando o interesse dos
alunos pelas carreiras científicas com o uso de tecnologias desenvolvidas para a democratização do
conhecimento e popularização da ciência, possibilitando a descoberta de jovens talentos e da
melhoria do ensino de Ciências.

Serão elaboradas e executadas oficinas formadoras, destinadas aos docentes de Ciências do Ensino
Fundamental e Médio de Sergipe, participantes do Projeto. As oficinas serão realizadas em um
ambiente de aprendizagem inovador, versátil e colaborativo, que será utilizado durante e após as
oficinas pelos docentes na formação dos discentes em Ciências.

As formações têm o objetivo de incentivar o uso de novas tecnologias educacionais e aprimorar
competências técnicas e interpessoais, relacionando a educação em ciências, o mundo do trabalho e
as diversidades na sociedade. Após as oficinas, o ambiente de aprendizagem e os laboratórios
poderão ser utilizados pelos docentes para aplicarem as práticas vistas na formação, objetivando
aprimorar o processo de aprendizagem dos estudantes, através da imersão em novas práticas e em um
ambiente inovador, versátil e colaborativo.

Nave 6 - Novos Métodos de Ensino (Equação Pedagógica/EPBC)
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Tem como meta desenvolver métodos pedagógicos inovadores a partir de recursos traduzidos em
métodos e técnicas de ensinar Ciências a partir das pesquisas e ações desenvolvidas por todas as
Naves Espaciais. Buscará promover o ensino por investigação, voltado à solução de problemas, com
o uso de novas tecnologias educacionais e o método de ensino Mão na Massa, ajustados à realidade
brasileira.

Outra meta será dialogar com a escola sobre como realizar reforço escolar para os alunos nas
disciplinas de Ciências Naturais, em consonância com os parâmetros curriculares. Tais ações visam a
fortalecer as estratégias de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento de competências e
habilidades na área de Ciências, articulando as diversas áreas do conhecimento da ciência e
tecnologia, cidadania, responsabilidade social e sustentabilidade.

Nave 7 – Ciência e Educação em Saúde

Inicialmente será realizado um diagnóstico das condições de saúde da coletividade onde será
implantado o Projeto. Por meio de dados epidemiológicos secundários das bases de dados do
Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e Secretaria de Saúde do Município será traçado
o perfil de saúde-doença da área. Conhecendo-se esse perfil epidemiológico de saúde da área de
abrangência geográfica da escola, será elaborada a árvore de causa do processo saúde-doença,
considerando as questões físicas, mentais, espirituais e sociais, com seus vários determinantes e
condicionantes. Servirão também como referência as contribuições dos estudos da neurociência e da
educação de Ortega (2009), Hammes de Carvalho (2010), Bartoszeck, (2009; 2012) e Lima et al.
(2017). No processo de ensino-aprendizagem, tomando por base as aulas de Ciências Naturais, será
realizada uma integração entre o conteúdo ministrado e o quadro de saúde da área de abrangência da
escola.

A partir dos conhecimentos abordados, será investigado como tais conteúdos fundamentam o
entendimento sobre saúde pessoal e coletiva na escola, em casa, no ambiente de trabalho e no
ambiente de lazer. Utilizaremos a metodologia Mão na Massa como ponto de partida. Após a
aplicação da metodologia, avaliaremos o número de afastamentos da escola, o autoconceito de saúde
de professores e alunos, bem como realizaremos, anualmente, através de questionário
semiestruturado, a verificação do entendimento sobre a relação ciência e saúde, antes e depois da
aplicação do método. Após a análise de todo o material, será construída uma base teórica e um
método ajustado ao ensino de educação em saúde.

Os conteúdos de educação em saúde serão integrados a todos os conteúdos de Ciências Naturais
ministrados e vivenciados individual e coletivamente por alunos e professores. Será considerado
como fundamento de educação em saúde o que precisamos saber e experienciar para termos saúde,
adotando o conceito da OMS (1998): “Saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico,
mental, espiritual e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No contexto contemporâneo da sociedade complexa e da produção flexível, a escola não é mais um
espaço único de difusão do saber. Tem a missão de formar os indivíduos de modo integral,
desempenhando ações efetivas na formação para a vida sob visão ampliada, isto é, não apenas para
as atividades laborais no sentido estrito mas, também, como seres sociais e históricos que no mundo
atual podem ter a garantia da sobrevivência em um sentido mais amplo, na relação com a natureza e
com os demais seres vivos e com os seus vínculos afetivos, políticos e culturais.

A escola, na sua relação com os indivíduos, encontra na integração com as tecnologias digitais e
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outros instrumentos pedagógicos o modus operandi de promoção de mudanças, no que se refere aos
processos de ensino e de aprendizagem. Os recursos digitais e outros, aliados às novas metodologias
educacionais, possibilitam ao docente um retorno mais efetivo do desenvolvimento dos seus alunos
e, nesse sentido, contribuem para a construção do conhecimento científico, proporcionando a
reflexão por meio de visualizações prévias, experimentações e análises dos conteúdos estudados.

Portanto, integrar a metodologia Mão na Massa às tecnologias digitais nas escolas de Sergipe
possibilita aos professores refletir sobre sua atuação com base nas ações realizadas pelas Naves
Espaciais, em um ambiente inovador, versátil e colaborativo, integrando o ensino das ciências às
novas práticas sociais.

Ao aluno, por sua vez, o Mão na Massa é uma proposta de facilitação do processo de
ensino-aprendizagem mediado pelos usos de instrumentos como a tecnologia digital e outras
metodologias pedagógicas. A leitura crítica da realidade e a descoberta do Eu holístico busca na
utilização da experiência pessoal e coletiva elementos positivos para esse processo, dentro de uma
proposta problematizadora e reflexiva, relacionada à realidade cósmica deste século.
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