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Introdução  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)¹, atual 

documento norteador de currículos do Ensino 

Básico brasileiro, recomenda o desenvolvimento do 

letramento científico ao longo dessa etapa de 

formação, estimulando o hábito da leitura e da 

interpretação de artigos e textos científicos bem 

como o estímulo à escrita, partindo de práticas e 

procedimentos de investigação científica. Aliado à 

necessidade de trabalhar essa questão, o projeto 

Meninas na Química, oriundo do Laboratório 

Didático de Química da UFRJ, busca despertar o 

interesse de meninas do Ensino Médio a ingressar 

em carreiras que envolvem Química, Física e 

Matemática a partir de problematizações acerca do 

papel da mulher na sociedade, de oficinas 

experimentais contextualizadas sobre estereótipos 

feminino e de oficinas de produção textual. 

Portanto, este trabalho propõe e avalia uma 

atividade de reconhecimento das características do 

texto científico e posterior produção de relatos sobre 

um experimento de produção de batom. 

Resultados e Discussão 

 As atividades abordadas aqui foram desenvolvidas 
ao longo de três visitas regulares de 2 h a três 
escolas parceiras do projeto Meninas na Química, 
com a participação voluntária de meninas do 1º e 2º 
anos do Ensino Médio em 2019. No primeiro 
encontro, foi realizada uma dinâmica lúdica que 
consistia em associar cartas contendo fotografias de 
mulheres a cartas que continham minibiografias. No 
segundo encontro, realizou-se uma oficina de 
produção de batom. No terceiro encontro, foi 
realizada uma atividade de produção textual 
precedida de discussão sobre as diferenças e 
utilidades de vários gêneros e tipos textuais. No 
primeiro momento, buscou-se introduzir e 
problematizar a temática sobre a participação 
feminina nas ciências a partir de uma reflexão sobre 
estereótipos de gênero usando-se o jogo de cartas. 
Percebeu-se que as alunas reproduziram uma visão 
estereotipada da pessoa cientista. As imagens das 
mulheres mais jovens e que faziam forte uso de 
maquiagem foram relacionadas a profissionais 
como modelos, cantoras e atrizes. Já as carreiras 
científicas foram relacionadas a mulheres cujas 
aparências fogem do padrão estético vigente. A 
partir dessa percepção, discutiu-se sobre a relação 

entre o uso de cosméticos e a construção da 
identidade visual. A escolha desses produtos se 
deve ao fato de fazer parte do universo juvenil como 
um padrão de feminilidade e por permitir a 
abordagem de conceitos como estados físicos da 
matéria, misturas, solubilidade, densidade, ligações 
químicas e polaridade dessas ligações. Assim, no 
segundo momento, as alunas foram convidadas a 
propor uma forma de preparo do batom a partir das 
matérias primas apresentadas. Durante a 
discussão, as alunas se sentiram bastante 
confortáveis e confiantes para expressar os seus 
conhecimentos prévios, sendo participativas no 
manuseio dos equipamentos e vidrarias e nas 
discussões teóricas. No último momento, construiu-
se uma abordagem sobre tipos e gêneros textuais, 
especialmente relatórios e artigos científicos, com o 
objetivo de familiarizar as alunas com a leitura e a 
escrita científica. Depois, o registro e a 
consolidação do experimento foram desenvolvidos 
por meio de relatos escritos que foram previamente 
subdivididos em “Título”, “Início do experimento”, 
“Desenvolvimento do experimento”, “Fim do 
experimento” e “Reflexão sobre o experimento”. 
Para facilitar a escrita, foram disponibilizados alguns 
sequenciadores que poderiam ser utilizados na 
construção do texto, tais como, “Primeiramente”, 
“Após” e “Por fim”. Observou-se que as meninas 
conseguiram explicar o experimento com clareza e 
que o vocabulário científico estava incorporado em 
suas escritas em trechos como “formou-se uma 
mistura homogênea”, “misturando até solubilizar”. 
No entanto, notou-se que, apesar da abordagem 
inicial explorar as características de relatório, as 
alunas apresentaram dificuldades de iniciar a escrita 
e em organizar os seus relatos. Embora parte dos 
relatos tenham sido apenas descritivos em relação 
ao experimento, as meninas conseguiram usar 
conceitos químicos para explicar os fenômenos 
observados. 

Conclusões 

A proposta propiciou introduzir o letramento 

científico e a contextualização do tema estereótipos 

de gênero. 
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