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Objetivos

O presente relato apresenta as experiências do Projeto Universidade das Crianças
GHVHQYROYLGR HP XPD HVFROD S¼EOLFD GH
tempo integral em São Caetano do Sul (SP),
QDVDXODVGH&L¬QFLDVH2ͤFLQDGH,QLFLD©¥R
&LHQW¯ͤFD 1HVVH FRQWH[WR R WH[WR RSRUWXQLzará uma reflexão acerca da importância da
GLYXOJD©¥R H DOIDEHWL]D©¥R FLHQW¯ͤFD SDUD R
S¼EOLFRLQIDQWLO&RPSUHHQGHVHDDOIDEHWL]D©¥RFLHQW¯ͤFDFRPRSRVVLELOLGDGHGHUHIOH[¥R
FHUFHDGD GH VDEHUHV FLHQW¯ͤFRV KDELOLGDGH
de fazer ciência e posicionar-se criticamenWH 6$66(521&$59$/+2 3RUPHLR
da área da Ciências da Natureza, a Base NaFLRQDO&RPXP&XUULFXODU %1&& GHͤQHTXH
o Ensino Fundamental tem como objetivo o
GHVHQYROYLPHQWRGROHWUDPHQWRFLHQW¯ͤFRQR
intuito de compreender e interpretar o mundo
natural, social e tecnológico (BRASIL, 2017).
Nesse cenário, o relato dessa experiência
torna-se relevante por divulgar uma proposta
LQRYDGRUDRGHVHQYROYLPHQWRGR3URMHWR8QLversidade das Crianças no contexto do ensino remoto. Essa ação fomenta a promoção
da curiosidade infantil, pensamento crítico,
FXOWXUD FLHQW¯ͤFD H HPSRGHUDPHQWR GRV HVtudantes. A experiência oportunizou às crianças refletirem sobre a ciência, facilitando o
diálogo entre estudantes e cientistas. Dessa
forma, o projeto corrobora com a promoção
GD DOIDEHWL]D©¥R FLHQW¯ͤFD H DXWRQRPLD GRV
educandos, convergindo com as orientações
curriculares do município e com a BNCC.

O presente trabalho visa relatar as experiências vivenciadas no desenvolvimento de
XP SURMHWR GH GLYXOJD©¥R FLHQW¯ͤFD QR FRQtexto remoto em uma escola municipal de
tempo integral em São Caetano do Sul - SP.
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Metodologia
A fundamentação metodológica usou a
abordagem qualitativa de caráter exploratório. A coleta de dados teve como instrumentos questionários descritivos aos estudantes
(E1, E2, E3 e E4) pelo aplicativo Google FormsFRPVHLVTXHVW·HVUHIHUHQWHV¢SURͤVV¥R
cientista, além de palestras e aulas ao vivo
em ambiente remoto. No cenário pandêmico, a Secretaria Municipal de São Caetano
do Sul desenvolveu o Programa Escola Conectada, baseado no Decreto Municipal 11.
522 de 11/03/2020, cuja proposta compreende minimizar os efeitos da suspensão das
aulas presenciais, além do combate à propagação do coronavírus. (SÃO CAETANO DO
SUL, 2020). Diante desse novo contexto, fez-se necessário metodologias de ensino mais
adequadas ao ensino remoto, com propostas criativas, como é o caso do Projeto Universidade das Crianças. A escola iniciou sua
participação no segundo semestre de 2020
em parceria com a Universidade Federal do
ABC. Os dados foram obtidos com alunos do
5º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Benedito Paulo Alves de Souza.
A interação entre universidade e escola ocorreu em encontros online chamados “Conversa com Cientistas”, os quais foram mensais
e por meio do aplicativo Google Meet. Desse
modo, oportunizou-se aos estudantes desPLVWLͤFDU D ͤJXUD GH FLHQWLVWD IRPHQWDQGR
discussões emergentes às temáticas astronomia e preservação da natureza.

Resultados
O Projeto Universidade das Crianças
contribuiu expressivamente para o empoderamento e criticidade dos estudantes, pois
estes vivenciaram experiências que possibiOLWDUDP GHVPLVWLͤFDU FRQFHLWRV H ̸YHUGDGHV̹
HVWDEHOHFLGRV FRP YL«V Q¥R FLHQW¯ͤFR 'Xrante os encontros “Conversa com Cientistas” os estudantes estreitaram a relação com
pesquisadores da UFABC, interagindo direta
H HVSRQWDQHDPHQWH +RXYH D RSRUWXQLGDGH
deles perguntarem e serem atendidos com
entusiasmo pelos palestrantes, favorecen-

GR D GHVPLVWLͤFD©¥R GD YLV¥R GH FLHQWLVWDV
como pessoas inacessíveis. Muitos pesquisadores relatam que os estudantes possuem
XPD LPDJHP HVWHUHRWLSDGD GD ͤJXUD FLHQtista, imaginando-o como por exemplo um
homem mais velho, louco, cabeludo, despenteado, cujo local de trabalho é o laboratório
(TOMAZI et al., 2009). Os dados revelam uma
percepção diferenciada dos alunos em relação a essa concepção, pois apresentaram
XPDLQWHUSUHWD©¥RPDLVSUµ[LPDGDUHDOͤJXra de cientista, como podemos observar nas
LOXVWUD©·HVDVHJXLU

)LJXUD(&RQFHS©¥RGHFLHQWLVWD

)LJXUD(&RQFHS©¥RGHFLHQWLVWD

E1 descreveu uma mulher dentro do laboratório, com seus instrumentos. E2 representou também uma cientista de gênero feminino, porém em área externa, evidenciando sua
relação com a natureza. Nesse contexto, é
SRVV¯YHOUHODFLRQDUDVͤJXUDVGDVSURIHVVRUDV
como referência de cientista aos estudantes.
Ainda que as vivências do projeto foram com
cientistas do gênero masculino, os estudan-

WHV ( H ( WUD]HP D FRQFHS©¥R GD ͤJXUD
IHPLQLQD SDUD HVVD SURͤVV¥R 2V GRFHQWHV
têm papel fundamental de proporcionar uma
relação mais concreta com o estudo da ciência na escola, sendo relevante que a ciência
seja apresentada aos estudantes como uma
atividade humana e o cientista como um traEDOKDGRU %5$6,/ (PUHOD©¥R¢FRQcepção de ciência, E3 demonstrou uma visão
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ampla desse conceito, conforme sua expliFD©¥R ̸8PD SHUJXQWD GLI¯FLO PDV D FL¬QFLD
pode ser tudo, desde estudos sobre o espaço
até estudos sobre a terra. [Mas] todos tentam
ajudar a nos promover um mundo melhor”.
No contexto escolar, o conhecimento sobre
FRQFHLWRVHSURFHGLPHQWRVFLHQW¯ͤFRVFRQWULbuem para que os estudantes questionem o
mundo a sua volta, interpretem os fenômenos naturais e compreendam a intervenção
GD VRFLHGDGH QD QDWXUH]D %5$6,/  
Esta compreensão também é demonstraGDQDDͤUPD©¥RGR(̸&L¬QFLDV¥RSHVTXL-

sas, descobertas e transformações que o
homem vem fazendo há milhares de anos”.
Assim, com os dados obtidos nesta pesquisa
foi possível notar que as ações desenvolvidas demonstraram as intencionalidades do
Projeto Universidade das Crianças enquanto
PHLRGHGLYXOJD©¥RFLHQW¯ͤFDSURSRUFLRQDQGR DSUHQGL]DJHQV VLJQLͤFDWLYDV H SRVVLELOLtando o protagonismo dos estudantes participantes, por meio de reflexões acerca da
SU£WLFDFLHQW¯ͤFDHGDUHOD©¥RKRUL]RQWDOTXH
eles tiveram com a ciência.
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