
ANEXO I

Termo de acordo para colaboração em pesquisa acadêmica

Eu, Mônica Fogaça, mestranda em Educação pela Universidade de São Paulo e professora de
biologia do Colégio Nossa Seúora Aparecida, doravante chamada pesquisadora, de um lado,

R. G. no
outro lado, doravante chamado (a) de colaborador, e seu (sua) responsável

, R. G. no _, ftrmam o
presente ajuste de participação em pesquisa acadêmica, fazendo-o nos seguintes termos:

1. O colaborador e o responsável concordam expressamente em participar da pesquisa
"Imagem mental e compreensão de conceitos", sob responsabilidade da
pesquisadora.

2. O colaborador e o responsável estão cientes de que a pesquisa tem por objetivo
investigar como são as relações entre a percepção, a imagem mental e a compreensão
dos conceitos ao longo do processo de aprendizagem dos modelos científicos
referentes a entidades microscópicas. Esta investigação será feita por meio da
obsewação da participação do colaborador em oficina de jogos pedagógicos.

3. Pelo presente instrumento o colaborador e o seu responsável dão seu pleno
,. consentimento para que as manifestações do colaborador , nas oficinas e nos testes

relacionados , sejam filmadas ou gravadas e utilizadas como material de análise na
referida pesquisa.

4. E.direito do colaborador não ser forçado a responder a quaisquer perguntas que não
deseje ou julgue prejudiciais à sua integridade pessoal e moral;

5. A pesquisadora se compromete em utilizar os dados coletados na pesquisa
estritamente para as finalidades da pesquisa e a responder a qualquer pergunta ou
esclarecer o colaborador de qualquer dúvida relacionada à pesquisa;

ó. A pesquisadora se compromete a não identificar, direk ou indiretamente, a pessoa do
colaborador, abstendo-se de mencionar no produto ou na divulgação da pesquisa
nomes, apelidos, datas de nascimento, locais de trabalho ou outros indicadores que
permitam individualizar o colaborador.

7. A pesquisadora se compromete a cientificar o colaborador ou o responsável , sempre
que por ele solicitado, dos resultados da pesquisa e do uso dado ao material por ele
fornecido.

8. O presente pacto e elaborado em duas vias, ficando uma em poder de cada uma das
partes deste acordo de colaboração.

São Paulo. de de 2004
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colaborador responsável pesqüsadora



ANEXO 2

Roteiro inicial de questões para a situação- problema n.o I

Dimensão axiológicaì:

a) Em que situações do dia-a-dia esse tipo de fenômeno e importante?

b)Por que você acha que e importante estudar este tema na escola?

c) Por que você acha que e importante vir às oficinas de jogos?

Dimensão sincrônica2 e diacrônica:3

a)Quais são as semelhanças entre as cartas?

b)Essas fotos foram tiradas durante uma divisão celular que forma duas células idênticas à

primeira. Tente colocar as cartas na ordem da seqüêncía da divisão. Use quantas cartas quiser

(foi d{o a cada aluno um grupo de cartas com todas as fotos de uma seqüência completa de

diüsão celular). O que percebeu nas cartas para escolher a seqüência?

c)Novo grupo de cartas é dado ao entrevistado para que coloque em uma seqüência

semelhante à que foi amrmada na primeira vez. Pede-se novamente que compare e coloque na

seqüência. O que percebeu nas cartas para escolher esta seqüência?

d)O que há em comum em todos os esquemas? Qual se refere à foto? Como descobriu?

e) Pedir que o entrevistado organize as demais colunas e explique a característica que utilizou

nas abstrações.

f) Identificar: cromossomo, gene, DNA, nucléolo, citoplasma, centríolo em cada figura.

g)Ao final do processo: o que e possível observar ao microscópio e o que foi inventado para

dar sentido ao que era observado?

h)Conte como acontece a divisão de uma celula em detalhes.

/ indicador do significado, do valor do modelo ou do processo de compreensão do modelo para os sujeitos
pesquisados

I coordenação dos elementos - do modelo e do aluno- em um determinado momento do processo
' transformação dos elementos ou do conjunto - do modelo e do aluno- ao longo do tempo

i



ANEXO 3

Diagnóstico das representações dos alunos usadas para interpretar um texto sobre o ciclo
celular.

Nome:

Grupo:

"O processo de divisão celular consiste de uma diüsão nuclear chamada mitose seguida de
uma diüsão do citoplasma chamada citocinese. A diüsão nuclear ocoÍre gaças às fibras do fusoque separam os cromossomos, enquanto a diüsão citoplasmática ocorre graças a um anel
conhiítil formado por filamentos de actina (uma proteína). A mitose é praticimente organizada
pelo agrupamento de fibras que é formado ao redòr de cada um dos 

""nt 
Íolos. A formãção das

fibras inicia-se quando-o centríolo é duplicado. A duplicação do centríolo começa na interfase, e
os centríolos duplicados são separados e movem-se para lados opostos do núcleo na fase
chamada prófase. Nesta fase, os cromossomos que eram filamentos üngos e finos começzun a
condensar ( ficam espiralados). os cromossomos se organizam no eqíador ãa célula na fase
chamada de metafase e são puxados para os pólos da célula na anáfase. No final da mitose, os
cromossomos começam a descondensar e formam-se dois núcleos. Organelas grandes ligadas à
membrana, como complexo de Golgi e retículo endoplasmático, sao-fragmentudo, em váriospedaços fnenores durante a fase de mitose, assegurandoã sua distri|uição pã.fftu en6.e as células
filhas durante a citocinese"

Pergunta: A partir das informações do texto, deseúe e explique como é o ciclo de üda de
uma celula.


