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• Discussão sobre ética, ciência e crise no 
ensino das Ciências: o texto de G. Fourez
(“Crise no Ensino de Ciências”).

• Sugestões de como elaborar slides de 
apresentação

• Sugestões de como redigir textos científicos



Crise no ensino das Ciências

• Quais são os principais fatores da crise do 
ensino das Ciências no mundo 
industrializado?

• Que relação há entre quantidade de 
matéria e qualidade de formação?

• Como discutir e aplicar os conceitos de 
alfabetização científica individual e 
coletiva?

• Como a tecnologia adentra as Ciências?



•Que sentidos há para a noção de representação 
a partir da objetividade do cientista e de um 
projeto humano?

•Como adequar-se à realidade do aluno para o 
ensino das Ciências?

•Comentar o texto do autor: “Emerge uma imagem 

do ensino de ciências bem mais complexa do que a que 
aparece na maioria dos cursos de didática destas 
disciplinas. Daí, uma questão final: não seria a hora de a 
universidade e as escolas superiores formarem 
professores de ciências para a análise das implicações 
sociais do ensino de suas disciplinas?”



Elaboração de slides

1 Regra da Clareza:

Evitar poluição visual

Slides com texto com fonte adequada e fundo 
que não torne a leitura difícil



Elaboração de slides

2 Regra do Bom Senso quanto a Recursos:

Evitar recursos exagerados

Recursos utilizados apenas para enfatizar 
determinados elementos dos textos dos slides



Elaboração de slides

3 Regra da Parcimônia textual:

Evitar ‘sujeira’ dos slides com muito texto

Slides com texto sucinto (itens, por ex.) e 
bastante uso de imagens, sons etc.



Elaboração de slides

4 Regra da Abordagem lógica:

Evitar falta de coesão textual

Manter uma sequência de pensamento lógica 
de modo a tornar a leitura coesa



Elaboração de slides

5 Regra do tempo cronometrado:

Evitar ‘pular’ ou ‘correr slides’

Simular a apresentação e cronometrar o 
tempo de exposição de cada slide



Embora não haja uma norma oficial sobre 
como preparar os slides de apresentação, 

as regras apresentadas são observadas 
pela maioria dos usuários de PowerPoint 

que o utilizam para apresentar aulas, 
seminários, trabalhos científicos etc.

Import[nt_!



Redação de texto científico

Linguagem: objetiva

primeira pessoa

voz passiva

Mais comumente utilizada em textos de 
pesquisas em Educação. Algumas 

revistas e periódicos permitem o uso da 
linguagem em primeira pessoa (singular 

ou plural), porém deve-se sempre 
consultar as normas da publicação.

É o tipo de abordagem mais 
comumente utilizada. Em todas as 

áreas da Biologia, é a que aparece com 
mais frequência em artigos.



Redação de texto científico

Abordagem: concisão técnica

terminologia

exatidão

Cada área científica possui jargão 
próprio, conhecido pelos seus pares. 

Atentar para o uso terminológico 
adequado sem, entretanto, tornar o texto 
enfadonho, demasiadamente prolixo ou 

ininteligível.

Os termos empregados têm, sempre, 
de ser exatos e específicos, sem gerar 
ambiguidade. No caso de ambiguidade, 

explicar possíveis diferenças.


