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RESUMO 

A pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 foi inicialmente diagnosticada no Brasil em            
fevereiro de 2020, na cidade de São Paulo. Em meados de março, quando a disseminação               
da doença alcançou o patamar que denunciava sua transmissão local, a Universidade de             
São Paulo (USP) suspendeu as aulas presenciais e eventos que promovessem a            
aglomeração de pessoas (Duran, 2020). O isolamento social se mostrou prioritário na            
contenção das transmissões do vírus (OMS, 2020), o que levou professores, estudantes e             
funcionários do Instituto de Biociências da USP a adaptar suas atividades ao trabalho             
remoto via Internet e telefonia, quando houvesse essa possibilidade, destacando a           
necessidade de iniciativas que investigassem os conceitos de educação científica à           
distância nessa prática de aulas remotas emergenciais. A USP abriga estudantes residentes            
em todas as regiões do complexo metropolitano expandido de São Paulo, oriundos de todo              
o Brasil e diversos outros países (FUVEST, 2019), sendo um centro com elevado potencial              
de dispersão da doença. Além de trazer luz a problemas estruturais de acesso à Internet, a                
pandemia também apontou demanda de qualificação do corpo docente em relação ao            
planejamento das aulas online, utilização das ferramentas e mesmo conhecimento sobre           
sua dinâmica (Duran, 2020). No Brasil, o termo educação a distância (EAD) é o que mais se                 
aproxima ao chamado e-Learning (Dias-Trindade, 2020) e envolve as aulas ministradas           
remotamente, que podem ter diversos tipos de aprendizado: a distância, via Internet;            
juntamente com o instrumental tecnológico e metodológico adequado (Moore, 2011). Na           
vivência observada, as aulas remotas emergenciais, apesar do empenho dos professores,           
refletem a falta de preparação prévia e deixam claro a necessidade de adequações para              
aproveitar ao máximo seu potencial. Para contribuir com o processo de aprimoramento que             
se desenha, adotamos aqui a proposta teórica de Engle e Conant (2002), que visa otimizar               
ambientes de aprendizagem de forma geral, incluindo os ambientes online no ensino de             
ciências. Nesta proposta os autores apresentam o conceito de Engajamento Disciplinar           
Produtivo (EDP). Nesse conceito, a análise do sucesso de uma estratégia deve envolver a              

 

  

 

 



 

análise do envolvimento do estudante, que pode estar: apenas engajado, participando das            
atividades; engajado disciplinarmente, participando das atividades e dominando a linguagem          
e os protocolos; ou apresentar o EDP, que é o mais amplo nível de engajamento nessa                
escala, quando o estudante apresenta desenvoltura com os tópicos, conseguindo realizar           
ciência em uma disciplina científica (Fredricks et al., 2004). O EDP é favorecido por              
ambientes de aprendizagem que apresentam: problematização, autoridade,       
responsabilidade e recursos. Sasseron e Souza (2019) propõem indicadores para avaliar           
como ambientes de aprendizagem científicos engajam os estudantes, estimulando         
interações discursivas que demonstrem: interesse ou participação, preocupação com os          
protocolos e permitem que o estudante faça efetivamente ciência. A partir de pesquisa             
bibliográfica sobre estes temas, indica-se a aplicação desse entendimento teórico, unindo o            
engajamento como produto de medidas objetivas de interesse e experienciação como um            
caminho promissor para o aprimoramento das aulas remotas emergenciais de ciências. Esta            
proposta será utilizada para averiguação de disciplina de graduação do IBUSP no primeiro             
semestre de 2020. 
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