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RESUMO Este estudo objetiva discutir a importância da inserção da produção de um Jornal Científico em três

turmas do ensino médio de uma escola da rede particular, localizada na cidade de Aracaju - SE, com discentes

cujas idades variam entre 15 a 17 anos. O nosso propósito é promover maior interesse dos alunos pelas aulas

de Ciências, que resulte em uma aprendizagem significativa. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com

avaliação ao longo de todo o percurso. A produção do jornal científico pode ser considerada uma ferramenta

pedagógica de suma importância, uma vez que incentiva a leitura, a consulta bibliográfica, a revisitação de

conteúdos integrantes no currículo regular e ainda potencializa a interação entre alunos e professor.

Observamos que os alunos demonstraram envolvimento com tal atividade, pois produziram documentos de

excelentes qualidades. Constatamos também que propostas inovadoras, a exemplo da elaboração de um jornal

científico escolar, podem redimensionar a aula e a aprendizagem. Palavras-Chave: Jornal Científico Escolar,

Mobilização, aulas de Ciências, Aprendizagem significativa. ABSTRACT This study aims to discuss the

importance of the production of a Scientific Journal in three high school classes of a particular network's school,

located in the city of Aracaju (SE), with students whose ages range from 15 to 17 years. Our purpose is to

promote greater interest of students for science classes, resulting in a significant learning. It is a qualitative

research, with evaluation throughout the course. The production of the journal can be considered a pedagogical

tool of paramount importance, since it encourages reading, bibliographic query, the revisitation of contents

members in regular curriculum and even enhances the interaction between students and teacher. We observe

that students have demonstrated involvement in such activity, as produced documents of excellent qualities. We

also note that innovative proposals, such as the preparation of a scientific paper, can resize class and learning.
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INTRODUÇÃO O século XXI é conhecido pelo avanço das novas tecnologias. O aluno do atual contexto absorve

e acompanha facilmente essas inovações tecnológicas. Nesse contexto, os docentes precisam redimensionar

suas práticas de ensino, adotando novas posturas e um olhar diferenciado, no que concerne ao conteúdo e sua

aplicação na sala de aula e em outros espaços da sociedade. Para Lorenzato (1995),

Os recursos interferem fortemente no processo de ensino e aprendizagem; o uso de

qualquer recurso depende do conteúdo a ser ensinado, dos objetivos que se deseja atingir

e da aprendizagem a ser desenvolvida, visto que a utilização de recursos didáticos facilita

a observação e a análise de elementos fundamentais para o ensino experimental,

contribuindo com o aluno na construção do conhecimento. (LORENZATO, 1995, p. 4)

Krasilchick (2004) advoga que o professor deve criar situações que auxiliem a

aprendizagem. Por outro lado, para Bizzo (2009), essas criações podem provocar o

surgimento de práticas pedagógicas inovadoras, mas, segundo o autor, devem ocorrer de

forma gradual, ou seja, introduzindo alguns de elementos inéditos e conservando alguns

dos tradicionais. Araújo (2011) também apresenta a necessidade de reinventar a

educação, tendo em vista que o modelo tradicional de escola, consolidado no século XIX,

[...] tem agora, também, de dar conta das demandas e necessidades de uma sociedade

democrática, inclusiva, permeada pelas diferenças e pautada no conhecimento inter, multi

e transdisciplinar, como a que vivemos neste início de século 21 (ARAÚJO, 2011, p. 39).

Desta forma, quando o professor possibilita que o aluno tenha acesso a informações que

viabilizem a elaboração/re-elaboração de suas ideias e atitudes, o mesmo desenvolve

autonomia com relação à obtenção do conhecimento. Entre as vantagens advindas da

utilização desta variedade de textos no contexto escolar, destacam-se: o acesso à

informação, a possibilidade de contextualização de conteúdos e a ampliação da discussão

sobre questões atuais dentro da sala de aula (ROCHA, 2012), pois “o aprendizado não é,

em si mesmo, desenvolvimento, mas se organizado corretamente, ativa processos de

desenvolvimento mental da criança.” (LIBÂNEO, 2015). Sabemos, como afirma Krasilchick

(2004) e Delizoicov et al. (2011), que o livro didático ainda prevalece como principal

instrumento de trabalho do professor, porém ele reforça a memorização de informações

isoladas e se distancia muitas vezes da realidade do aluno. No entanto, tem-se a clareza

de que o professor não pode ser refém dessa única fonte, mesmo que seja um livro de

excelente qualidade (DELIZOICOV et al., 2011). Estudiosos como Krasilchick (2004),

Junior e Barbosa (2009) e Rocha (2012) declaram que é perceptível o progresso na

qualidade do ensino, no processo de transição de um tipo de aula, em que só o professor
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fala, para outra modalidade, em que há diálogo, pois quanto mais expressivo for o ensino,

mais o aluno torna-se ativo no processo de aprendizagem, se mobiliza para se relacionar

com os saberes. Segundo Charlot (2000, p.54) o conceito de mobilização está associado

ao movimento, não no sentido estrito do termo, mas no sentido de que um sujeito,

quando possui uma “boa razão” para fazer algo, ele irá fazê-lo, mobilizando recursos,

inclusive ele próprio, enquanto sujeito, como parte desses recursos, para atingir uma

“meta”. O autor sublinha que,

O conceito de relação com o saber implica o de desejo: não há relação com o saber senão

a de um sujeito; e só há sujeito ‘desejante’. Cuidado, porém, esse desejo é desejo do

outro, desejo do mundo, desejo de si próprio; e o desejo de saber (ou de aprender) não é

senão uma de suas formas, que advém quando o sujeito experimentou o prazer de

aprender e saber (CHARLOT, 2000, p.81).

Em virtude de tais evidências, ao mesmo tempo em que nós, docentes, somos

provocados, também nos colocamos como agentes provocadores de mudanças do

processo educativo, buscando romper com estruturas cristalizadas e modelos de ensino

tradicionais que visam meramente o aspecto conteudista. Diante do exposto,

reconhecemos a necessidade de repensar as nossas metodologias, no sentido de

promover momentos diferenciados de aprendizagem junto ao aluno. A diversidade

metodológica é uma opção do docente, que pode optar pela preguiça e inércia ou pelo

desafio e criatividade, mas entendemos que, apenas novas metodologias não garante

uma boa aula ou uma aula participativa. É necessário que os alunos estejam mobilizados

e abertos para vivenciar essa experiência, pois a qualidade de ensino almejada por todos

só é alcançada quando o aluno entende e aproveita os temas mediados pelo professor.

Para isto, é imprescindível que haja ludicidade nas atividades desenvolvidas nas

disciplinas. A utilização de objetos que despertem o interesse dos alunos e a motivação

são elementos pedagógicos que tornam as aulas interessantes e prazerosas. A elaboração

de jornal científico na escola para Augé (2008), Szumski et.al. (2009) e Silva (2015),

incentiva o trabalho com a leitura através da criticidade e da discussão sobre a realidade

social, instiga também, a curiosidade e a criatividade do jovem e torna as aulas do

segundo ano do ensino médio, mais dinâmica e participativa. Como afirma Rocha (2012)

os meios de comunicação são responsáveis pelas informações que chegam ao público não

especialista, incluindo os alunos de escolarização básica, que podem fazer conexões entre

os conhecimentos científicos e o cotidiano. Por isso, é latente formar cidadãos críticos e

atuantes na sociedade. Para tanto, se faz necessário desenvolver, durante a formação

acadêmica, competências essenciais, que nos ajudem a imprimir, nos discentes, a
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capacidade de decidir, de escolher, de falar e de escutar. Essas habilidades são

destacadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e são essenciais

para a formação integral do ser humano, uma vez que,

[...] formar para a vida significa mais do que reproduzir dados, denominar classificações

ou identificar símbolos. Significa: saber se informar, comunicar-se, argumentar,

compreender e agir; enfrentar problemas de diferentes naturezas; participar socialmente,

de forma prática e solidária; ser capaz de elaborar críticas ou propostas; e,

especialmente, adquirir uma atitude de permanente aprendizado (PCNEM, 2002, p.9).

Os aspectos destacados acima se somam com as recomendações curriculares para o

ensino de Ciências (BRASIL, 2000), que sugerem estratégias didáticas para a facilitação,

durante o período de escolarização básica, do contato dos alunos com diferentes tipos de

textos científicos que expressem diversas formas de argumentação e pontos de vista

(ROCHA, 2012). Assim a proposta do Jornal científico mobiliza no educando a

compreensão de que ele é sujeito ativo na apropriação de novos conhecimentos. Szumski

et. al. (2009) aponta que a atividade de construção de um jornal auxilia na formação de

cidadãos competentes, com uma visão ampliada do universo. Para os autores

supracitados, o aluno, ao pesquisar a respeito de um tema para construção do jornal,

estará reforçando os conteúdos, cujos significados, não conseguia assimilar, a partir de

suas pesquisas, inquietações e desafios. Com isso, passa a ter uma aprendizagem

significativa, ou seja, conectada com o contexto em que vivem. Dessa maneira, o

presente trabalho buscou-se mobilizar alunos do Ensino Médio a criar e organizar um

jornal com notícias sustentáveis. Considera-se que a confecção de um novo material

comunicativo, que utiliza diversas linguagens trabalhadas nas práticas sociais cotidianas,

possibilitasse aos alunos uma visão global da realidade. PROCEDIMENTOS

METODOLÓGICOS A atividade foi realizada em uma instituição particular de Aracaju com

alunos de três turmas dos segundos anos do Ensino Médio turno matutino. No presente

trabalho, partimos de uma situação problema contextualizada na sala de aula e

desafiamos os alunos a discutirem o seguinte questionamento: O que é sustentabilidade?

Nota-se que a motivação para a atividade foi interesse em elucidar os problemas

existentes no meio em que se está inserido. A metodologia da pesquisa teve caráter

qualitativo, uma vez que o pesquisado teve um contato direto e espaçado com o

pesquisador. Nesse contexto foi dada ênfase à abordagem da pesquisa-ação. A

pesquisa-ação procura unir a pesquisa à ação ou a prática, e assim, desenvolver o

conhecimento e a compreensão como parte da prática. Essa forma de pesquisa é, hoje,

amplamente aplicada na área do ensino, por meio do desenvolvimento de propostas de
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ensino e aprendizagem que podem levar o pesquisador a encontrar resposta às

necessidades presentes na prática da sala de aula. Essa perspectiva transformadora nos

remete ao que Andaloussi (2004) sinaliza, quando sublinha que

Os sujeitos ao produzirem ações sofrem efeitos, percebem tanto a permanência quanto as

transformações, as possibilidades de vir a ser, levando o cérebro a estabelecer novas

estratégias de ação, de negociação e de compartilhamento, facilitando o vínculo e a troca.

A dinâmica obtida pelos elementos da teoria e da prática, em articulação, amplia a visão

de totalidade e possibilita novas tomadas de posição (ANDALOUSSI 2004, p. 132). Então

a pesquisa-ação pode oportunizar um repensar dos objetivos da ação pedagógica e fazer

docente, uma vez que o professor como mediador nesse modelo de atividade é

fundamental. Desta forma, o docente assume a função de questionador, esclarece

dúvidas, conduz o processo metodologicamente até o esclarecimento final do caso

fazendo a síntese do processo. Construindo o Jornal A organização do trabalho teve

início em maio de 2016, a partir de leituras, discussões, como também de

investigação/pesquisa na internet. Durante o trabalho os alunos utilizavam as aulas para

apresentar como produziriam o jornal, e também, dialogar o tema com outros sujeitos:

cooperativa ReviraVolta e professores de outras disciplinas. Por tratar-se de atividade que

dialoga efetivamente com reflexão-ação-reflexão, utilizar além do ambiente formal de

ensino (a escola), protagonistas da sociedade ativos como a cooperativa ReviraVolta

instalada em Nossa Senhora do Socorro/Sergipe, contribuiu significativamente para o

enriquecimento dos temas a serem abordados. Quanto à organização dos alunos,

adotamos o seguinte procedimento: separá-los por grupos; sendo que todos os alunos se

responsabilizariam por buscar e/ou produzir notícias locais, nacionais ou internacionais

acerca do tema; a professora, que é um dos autores do artigo, caso o aluno solicitasse,

podia sugerir algumas bibliografias e sites. Em tempo: os estudantes foram orientados a

construir o jornal a partir da sua criatividade, com poesias, palavras-cruzadas, letras de

música, literatura de cordel. Todas essas atividades provocam uma mobilização, a

diversão e interação dos alunos, assim como os relatos de pesquisas, artigos científicos, a

exemplo de textos que visam a interação e aprendizagem do tema e tendem a simular o

jornal como é praticado fora da escola, dando ênfase ao instrumento pedagógico que

queremos. Elaborados os textos, as professoras mediadoras da atividade (nesse caso, de

Química e Biologia) os recolheriam para verificar possíveis incorreções, vez que, de

acordo com a proposta de elaboração do jornal, os erros gramaticais seriam revisados e

corrigidos pelos próprios alunos – atitude que proporcionaria uma auto-reflexão sobre

suas produções. Mesmo que a redação não estivesse em um patamar de “perfeição”, a

interferência do docente no texto implicaria na autenticidade do texto e na
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responsabilidade do autor. Em razão disso, é possível, ao ler os textos do jornal alguns

equívocos gramaticais que não foram detectados pelos/as autores/as, mas que são

aceitáveis, por considerarmos que o erro é elemento componente do processo de

aprendizagem e pode provocar no estudante a busca do acerto. Além de acompanhar

todo o processo de produção de conteúdos para o jornal escolar, os discentes se

encarregaram de sua diagramação; a revisão foi feita pela professora e finalmente

encaminhado para gráfica para a impressão. Concepções dos alunos Durante as aulas

para apresentação das dúvidas, construção do jornal e roda de conversa com outros

professores e representantes da cooperativa ReviraVolta, os alunos mostraram

envolvimento, interesse e bastante engajamento na atividade. No momento do seminário

para apresentação final do jornal escolar os alunos expressam verbalmente o desejo de

continuar a realizar essa atividade, até mesmo envolvendo outras disciplinas que não

puderam ser contempladas nesse momento. Em suas pesquisas, Augé (2008) e Silva

(2015) também sinalizam a motivação dos alunos. Augé (2008) estabelece que a criação

de um jornal pode ser um trabalho divertido e motivador, com o potencial de alcançar

bons resultados na sala de aula, já que o aluno, ao melhorar o seu desempenho

linguístico, poderá começar a gostar de ter os seus textos lidos. Esses pontos dão ênfase

para a aprendizagem de Ciências e para a aproximação com os novos conhecimentos.

Esses resultados corroboram com Isaías (2009), quando alega que, as publicações

escolares, como os jornais acabam tornando-se espaços de encontro que formam ‘leitores

e escritores do cotidiano’. Augé (2008) ressalta que, quando o aluno torna-se o próprio

editor do jornal, ele passa a escolher as notícias de forma que contemplem o seu próprio

interesse e agradem aos seus possíveis leitores, ou seja, enquanto têem a possibilidade

de trabalhar com um assunto que lhe chame a atenção, também contempla um leitor

para os seus textos. Esse é um ponto importantíssimo no processo de criação de um

jornal: ter um leitor real a quem se quer agradar. Em suma, é notável que uma forma de

ensino diferenciada irá influenciar na maneira como o aluno assimila os seus

conhecimentos, tendo-os como uma referência que pode ser aplicada a várias situações,

que podem ser atualizadas com novas descobertas. Isso tudo irá influenciar nitidamente

na avaliação conceitual e atitudinal do aluno, que é realizada no âmbito escolar formal e

informal (SILVA JUNIOR & BARBOSA, 2009). CONSIDERAÇÕES FINAIS Este trabalho

buscou apresentar reflexões sobre a construção de práticas de ensino atreladas às

atividades lúdicas que possibilitassem a reflexão dos alunos sobre as temáticas estudadas

e sua compreensão de forma significativa. Dessa maneira, recorrer à produção de um

jornal escolar, objetivando enriquecer o conhecimento e estimular os/as alunos/as a

participarem criticamente é, parece-nos, a maior contribuição que essa investigação pode
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legar. A escola é, inquestionavelmente, ambiente de formação de cidadãos plenos; essa

formação, portanto, precisa mobilizar-se de compromisso com a criticidade e, a

criatividade, ou seja – com a emancipação das pessoas. Para tanto, em nosso

entendimento, é preciso abrir caminhos que dialoguem com a alegria da descoberta e a

constituição de relações agradáveis com o saber – e, neste sentido, as estratégias de

ensino convertem-se em instrumentos imprescindíveis na aprendizagem em Ciências.

Como afirma Silva (2015), essa proposta apresentada aqui possibilita: novas experiências

de interação no âmbito escolar e social extrapolando a compreensão de uma educação

instrumental da sala de aula; mobilização no aluno que resulta na criatividade e interesse

do aluno em participar de novas experiências pedagógicas. Um jornal escolar promove a

participação do aluno no processo de apropriação de novos conhecimentos. Ao refletir

sobre o ensino enraizado numa prática puramente tradicional, procuramos, a partir desta

reflexão, direcionar nosso trabalho docente para outra dimensão, pautada em estratégias

pedagógicas diferenciadas. Em suma, o aluno percebe que consegue chegar a resultados

melhores em sua vida quando aplica no cotidiano o que aprendeu na escola, pois assim o

conhecimento ganha um lugar de destaque na vida dele, gerando uma necessidade de

não esquecer o que foi aprendido, interesse em aprender, desenvolver habilidades, bem

como ampliar os conhecimentos adquiridos na escola.
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