
DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

SEGUINDO UMA OFICINA TEMÁTICA CONSTRUÍDA NO NÚCLEO DE QUÍMICA 

DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA (RP) DA UFMG: UM ESTUDO 

ATOR-REDE, SOBRE A VISÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO SOBRE A 

IDENTIDADE DOS(AS) CIENTISTAS 

Aluno(a): Fernanda Ferreira Santiago 

Orientador(a): Prof. Dr. Francisco Ângelo Coutinho 

Coorientador(a): Prof. Dra. Roberta Guimarães Correa 

 

 
 

 

  

https://meet.google.com/imc-

vykg-rut 

Resumo: Neste trabalho, tivemos o intuito de dar maior visibilidade ao processo de ensino e 

aprendizagem de estudantes de Escolas do Ensino Básicos (EEB) inseridos no contexto de 

programas voltados para à formação inicial de professores(as). Isso, pois nos chamou a atenção, 

os objetivos gerais sobre o PIBID e RP encontrados no site do Governo Federal (BRASIL, 2020). 

Nenhum destes objetivos, se refere diretamente ou principalmente a qualidade, impactos, no 

processo de ensino e aprendizagem dos estudantes do ensino básico que estão inseridos, 

atualmente ou já tenham passado, por estes programas. Também, a grande maioria dos estudos 

publicados se voltam para formação inicial e deixam de lado, ou falam pouco sobre estes 

estudantes das EEB. Por isso, seguimos rastros deixados por uma das Oficinas Temáticas que 

aconteceram de forma online, devido à Pandemia do Covid-19, com as escolas participantes do 

RP, Núcleo de Química da UFMG. O intuito, foi o de compreender as translações e mobilizações 

dessa Oficina Temática, que faz alusão à Identidade do(s/as) Cientista(s) e logo tem relação com 

os impactos no processo de ensino e de aprendizagem de Ciências/Química, no contexto do RP. 

Isso foi possível, a partir da visão dos estudantes do ensino médio das escolas que integraram o 

programa e participaram da Oficina Temática “Quem pode ser o Cientista?”, que aconteceu no 

início de 2021. Nosso referencial teórico e metodológico foi a Teoria Ator-Rede e a nossa unidade 

analítica a figuração cognitiva. Por meio destes, foi possível constatar os principais atores, 

humanos e não-humanos, que performam à visão dos estudantes do EEB sobre a Identidade 

do(s/as) Cientita(s). 
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