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RESUMO

O presente resumo visa apresentar os primeiros resultados deste projeto de pesquisa, que visa discutir a possibilidade da ludicidade e da 
criatividade na perspectiva histórico-cultural para a construção de conceitos científicos no interior da escola. A construção teórica ocorre a partir 
dos estudos realizados nas leituras de teóricos como Lev Vygotsky, Ubiratan D’Ambrósio e Jerome Bruner. Trata especificamente de como a 
produção do conceito de corpo humano ocorreu entre alunos do quinto ano do Ensino Fundamental de uma escola de periferia da rede municipal 
de Ourinhos, no interior de São Paulo, a partir das visitas ocorridas no laboratório de anatomia de uma instituição de ensino superior em 
Ourinhos. Durante o projeto, quatro turmas do ano letivo citado com cerca de vinte e cinco alunos visitaram a instituição de ensino superior no 
primeiro semestre. As visitas contaram com a presença dos cursos de Enfermagem e Pedagogia e duraram cerca de uma hora e meia. Os alunos 
participaram de um circuito compostos pela exposição e explanação de ossos, músculos e aparelhos microscópios. Ao longo e após a visita foi 
coletado informações com os alunos sobre os conhecimentos apreendidos sobre o corpo, bem como os interesses e impressões da visita. Como 
resultados, além do interesse mais evidente do grupo, os alunos relataram a relação entre conteúdos científicos vistos em sala de aula com os 
docentes, descrevendo que o laboratório tornou-os mais elucidativos. O grupo demonstrou, também, o aprimoramento de conceitos 
procedimentais de ciência, como, por exemplo, a observação, o registro e a produção de relatórios. No âmbito final deste trabalho, conclui-se que 
as atividades científicas no laboratório podem trazer criatividade e conexões não instituídas em sala de aula, podendo apresentar, junto a isso, o 
uso e a apropriação de conceitos de ordem atitudinal e procedimental, saberes difíceis de produção com práticas educativas tradicionais.
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