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APRESENTAÇÃO DO EVENTO 
 

O I Encontro Regional de Ensino de Ciências: Perspectivas, Metodologias e Novas 

Tecnologias 2017 (I EREC) constituiu-se em um espaço de democratização do 

conhecimento científico produzido pelas universidades e aberto aos estudantes de 

graduação, pós-graduação e professores da rede de educação básica. O evento será 

promovido pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em parceria com a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG). 

O evento foi realizado na cidade de Santa Maria, nos dias 30 e 31 de março de 

2017, no campus central da UFSM, e teve abrangência regional. Contou com a 

participação de renomados pesquisadores da área, tanto nacionais como internacionais, 

os quais abordaram assuntos que estão em pauta sobre a educação em nosso país, 

possibilitando o debate e oportunizando a troca de experiências na comunidade 

acadêmica. 

Além disso houve apresentações de pesquisas e debates entre professores, 
resultando na publicação dos anais em formato de e-book sobre as pesquisas 
apresentadas. O evento pretendeu fortalecer as pesquisas em ensino de ciências e suas 
perspectivas enquanto área de estudo, novas estratégias de ensino de ciências na escola 
e uso das tecnologias da informação e comunicação como recursos para a melhoria da 
educação." 

 

O PROGRAMA 
 

O Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde 
caracteriza-se por ser um programa interinstitucional de associação ampla, constituído por 
orientadores vinculados a três instituições associadas: Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Fundação 
Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 
 

O PPG Educação em Ciências tem como objetivo proporcionar formação e 
ambiente propícios à atividade criadora por meio de pesquisa e estudos avançados que 
permitam atribuir o grau de Mestre ou Doutor em Educação em Ciências para o pleno 
exercício de atividades de pesquisa, ensino e extensão na área de Educação em 
Ciências, ampliando e aprofundando os conhecimentos adquiridos na graduação e 
promovendo a formação de docentes-pesquisadores de elevada capacitação.  
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O PPG Educação em Ciências, está inserido na área de Ensino (Grande Área 
Multidisciplinar da CAPES), oferece formação em nível de mestrado e doutorado e recebeu nota 5 
na Avaliação Trienal CAPES 2013. 

 

PROGRAMAÇÃO: I ENCONTRO REGIONAL DE ENSINO DE CIÊNCIAS 
 

                 30/03/2017 (quinta-feira)               31/03/2017 (sexta-feira) 

Manhã Manhã 

7h: Credenciamento - Local: Auditório do prédio 42 do CCR 
8h: Protocolo de Abertura e Apresentação Cultural - Local: 
Auditório do prédio 42 do CCR 
9h – 10h30min: Painel PPGECQVS e a área de Ensino: 
Reflexões de mais de uma década de existência! 
PPGECQVS e a área de Ensino: Reflexões de mais de uma 
década de existência! 
Prof. Dr. Luiz Caldeira Brant de Tolentino-Neto: (Coordenador 
PPG UFSM) 
Profa. Dra. Maria do Rocio Fontoura Teixeira (Coordenadora 
PPG UFGRS) 
Profa. Dra. Lavínia Schwantes (Coordenadora PPG FURG) 
Coordenador: Prof. Dr. Félix Alexandre Antunes Soares 
(UFSM) 
Local: Auditório do prédio 42 do CCR 
10h30min - 11h: Coffee Break - Local: Prédio 42 do 
CCR 
11h – 12h30min: Painel História, filosofia, didática da ciên-
cia: espaços multiculturais de construção do conhecimen-
to científico.  
Prof. Dr. José Claudio Del Pino (UFRGS)  
Profa. Dra. Cibelle Celestino (USP) 
Coordenadora: Profa. Dra. Inés Prieto Sauerwein (UFSM) 
Local: Auditório do prédio 42 do CCR 
12h30min: Intervalo Almoço 

7h: Credenciamento - Local: Auditório do 
prédio 42 do CCR 
8h30min – 10h Palestra Trabalho Docente, 
currículo nacional e os desafios da educa-
ção brasileira. 
Prof. Dr. Álvaro Luiz Moreira Hypolito (UFPEL) 
Coordenador: Prof. Dr. Edward Pessano 
(UNIPAMPA) - Local: Auditório do prédio 42 
do CCR 
10h - 10h30min: Coffee Break - Local: Prédio 
42 do CCR 
10h30min – 12h: Palestra 
A contribuição da integração curricular das TICs na 
Educação Científica para a formação cidadã. 
Profa. Drª Neusa Maria John Scheid (URI – Santo 
Ângelo)  
Coordenadora: Profa. Dra. Mara Elisa Fortes Braiban-
te (UFSM) -  
Local: Auditório do prédio 42 do CCR 
12h: Intervalo Almoço 

Tarde Tarde 

14h – 15h30min: Palestra A descolonização do currículo de 
Ciências e a BNCC 
Prof. Dr. Nélio Marco Vincenzo Bizzo (USP)  
Coordenadora: Profa. Dra. Thais Scotti do Canto-Dorow 
(UNIFRA) Local: Auditório do prédio 42 do CCR 
16h – 17h30min: Palestra Internacional de encerramento 
primeiro dia 
Formação de Professores: Não é preciso reinventar a 
roda.  
Prof. Dr. Alexandre Ventura (Universidade de Aveiro, Portu-
gal). 
Coordenador: Prof. Dr. Luiz Caldeira Brant de Tolentino-Neto: 
(UFSM) - Local: Auditório do prédio 42 do CCR 
18h: Coffee Break, Apresentação Cultural e Divulgação 
de Livros. Local: Prédio 42 do CCR 
 

 

13h30min – 16h30min: Apresentações 
Pôsteres 
Local: Hall do prédio 74C do CCSH 
17h - 18h15min: Palestra Internacional de encerra-
mento 
Um novo tempo para a formação de professores. 

Prof. Dr. António Nóvoa (Universidade de Lisboa) 
Coordenadora: Profa. Dra. Maria do Rocio Fontoura 
Teixeira (UFRGS) - Local: Auditório do prédio 42 do 
CCR 
18h30min: Coquetel de Encerramento 
Local: Prédio 42 do CCR 
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EIXO TEMÁTICO 1 - METODOLOGIA DO ENSINO / RELATO DE 
EXPERIÊNCIAS 
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001 - ANÁLISE DE ÁGUA POR ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS/PRONATEC 

 

Aline Carvalho de Freitas(2), João Batista Teixeira da Rocha(3) 
 

 (1)Trabalho executado com recursos do Edital da FAPEAM- Fundação de Amparo a Pesquisa do Amazonas 
(2)Doutoranda; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Porto Alegre; Rio Grande do Sul, 

alinefreitas2011@yahoo.com.br 
(3)Professor Adjunto; Universidade Federal de Santa Maria; Santa Maria; Rio Grande do Sul, 

jbtrocha@yahoo.com.br 

 

RESUMO 

A água é a principal componente de nossas células, faz manutenção no nosso corpo, regula a 

nossa temperatura e elimina as toxinas através da urina e do suor. Nem toda água é potável, porém 

existem muitos métodos de tratamento usando reagentes químicos que eliminam as bactérias e para-

sitas. Neste trabalho foram realizados experimentos utilizando kits de análise da Alfakit para avaliar 

a presença de amônia, cloretos, dureza, oxigênio e pH da água. Esse kit se baseia na colorimetria 

para quantificar os parâmetros principais de potabilidade da água e segue um protocolo para reali-

zação das análises. O processo de ensino aprendizagem requer diferentes metodologias para que 

seja contemplado em sua íntegra, para isso, se faz necessário que sejam reformuladas estratégias de 

ensino para que o aluno possa aprender a aprender. A atividade prática foi realizada no espaço da 

sala de aula com o intuito de que os alunos fossem os protagonistas, tendo o professor como tutor, 

vindo à contribuir com a formação dos futuros técnicos agentes comunitários de saúde, eles foram 

capazes de desenvolver os experimentos trabalhando em coletividade, verificaram se os parâmetros 

analisados estavam de acordo com o estabelecido pelo Ministério da Saúde e a efetivação da pro-

posta possibilitou afirmar que os alunos estão preparados para enfrentar desafios desde que sejam 

disponibilizadas ferramentas didáticas apropriadas para tal. 

 
Palavras-Chave:água, análises, pH e  ensino aprendizagem. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A experimentação desperta um forte interesse entre alunos de diferentes níveis de 

escolarização. Ao ministrar aulas de Ciências, os professores percebem nitidamente que nas aulas 

envolvendo atividades não apenas teóricas, os alunos costumam atribuir à experimentação um 

caráter motivador, lúdico, essencialmente vinculado aos sentidos. Por outro lado, é comum ouvir de 

professores afirmarem que a experimentação aumenta a capacidade de aprendizado, pois funciona 

como meio de envolver o aluno nos temas em pauta (GIORDAN, 1999). 

 Desenvolver atividades de cunho experimental requer tempo e disponibilidade dos 

professores, por isso aulas com esse enfoque são pouco frequentes nas escolas. Outros motivos 

indicados pelos professores são a inexistência de laboratórios, ou mesmo a presença deles na 

ausência de recursos para manutenção, além da falta de tempo para preparação das aulas 

(GONÇALVES, 2005). Cabe ao professor propor estratégias de trabalhos ao aluno de acordo com 
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as possibilidades de ambos, pois o processo de ensino aprendizagem é ineficiente quando não levam  

em consideração o aprendiz e o conhecimento que o acompanha desde o início de sua 

formação.Mortimer e Machado (2007) afirmam que além das concepções que os alunos já trazem 

para a sala de aula, são muito importantes também as discussões que promovem a construção de 

argumentos e justificativas fundamentadas. Segundo Vygotsky (1991), as aprendizagens se dão em 

forma de processos que incluem aquele que aprende, aquele que ensina e mais, a relação entre essas 

pessoas. O processo desencadeado num determinado meio cultural (aprendizagem) vai despertar os 

processos de desenvolvimento internos no indivíduo. Assim, o desenvolvimento não ocorre na falta 

de situações que propiciem um aprendizado. A partir desse conceito foi desenvolvida a proposta de 

experimento sobre a qualidade da água e discussões sobre a importância da mesma para a nossa 

sobrevivência e dos seres vivos. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais, no contexto nacional, a Educação Ambiental está 

amparada pela Constituição Federal e pela Lei nº 9.795/99 (BRASIL,1999), que dispõe sobre a 

Educação Ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), bem como pela 

legislação dos demais entes federativos. A PNEA entende por esta educação os processos por meio 

dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”. Sugerimos assim, que o tema água 

seja abordado nas salas em vários momentos das aulas, desde conteúdos que abordam temas sobre a 

biodiversidade do planeta até assuntos relacionados especificamente com a saúde e bem estar 

humanos, a lista de assuntos relacionados com a água é grande e diversificada, além de atividades 

de cunho experimental que podem ser elaboradas, permitindo que os professores selecionem as 

informações de acordo com as necessidades e interesses da sua comunidade escolar. 

A abundância de água no planeta causa uma falsa sensação de recurso inesgotável. Segundo 

especialistas em meio ambiente, 95,1% da água é salgada, sendo imprópria para consumo humano. 

Dos 4,9% restantes, 4,7% estão na forma de geleiras ou regiões subterrâneas de difícil acesso, e 

somente os 0,147% estão aptos para o consumo em lagos, nascentes e em lençóis subterrâneos 

(GALLETI, 1981; RAINHO, 1999).   

 As principais fontes de contaminação dos recursos hídricos são: esgotos de cidades sem 

tratamento que são lançados em rios e lagos; aterros sanitários que afetam os lençóis freáticos, os 

defensivos agrícolas que escoam com as chuvas sendo arrastados para os rios e lagos, os garimpos 

que lançam produtos químicos, como mercúrio, em rios, córregos e as indústrias que utilizam os 

rios como carreadores de seus resíduos tóxicos (EMBRAPA, 1994).  A avaliação da presença de 

organismos patogênicos na água é determinada pela presença ou ausência de um organismo 

indicador e sua respectiva população. O isolamento e a identificação de cada organismo exigem 

uma metodologia diferente e a ausência ou a presença de um patógeno não exclui a presença de 

outros. 

A maioria das cidades da região Amazônica encontram-se as margens de grandes rios e as 

atividades econômicas desenvolvidas nestas cidades estão atreladas ao uso desses rios (TRINDADE 

et. al, 2008), que são importantes como exclusivo meio de transporte, contribuem para a agricultura 

e geram fonte de alimentos para os ribeirinhos, porém tais atividades antrópicas podem contribuir 

para um desequilíbrio dos ecossistemas presentes nessas regiões. Realizar trabalhos com os alunos 

envolvendo a comunidade pode levá-los a compreender de forma mais aprofundada o seu papel no 

ambiente onde estão inseridos. Os alunos do curso técnico em Agente Comunitário de Saúde atuam 



 

 

14 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

diretamente com a população e são responsáveis pela orientação desta com o intuito de atenuar 

problemas futuros que possam estar relacionados ao consumo de água inadequada.  

 

METODOLOGIA 

Utilizamos o kit de potabilidade da água da Alfakit para analisar os parâmetros químico, 

físico e microbiológico. A água a ser investigada foi coletada em garrafas pet de 250 ml, 

previamente foi feito a esterilização das garrafas para analisar a água coletada. As amostras foram 

coletadas no bairro do Pêra no município de Coari, Amazonas, o bairro apresenta casas que na sua 

maioria estão situadas nas proximidades do lago de Coari e os moradores do bairro em sua grande 

maioria utilizam diretamente essa água para realizar suas principais atividades. Após a coleta, as 

amostras foram analisadas em sala de aula, porém os parâmetros pH e turbidez foram verificados 

ainda em campo, no momento imediatamente posterior a coleta.  

Foram realizadas entrevistas e pesquisas de técnicas de tratamento de água para serem 

posteriormente divulgadas aos moradores através de palestras, os alunos do curso ACS-agentes 

comunitários de saúde confeccionaram maquetes de uma estação de tratamento e do ciclo 

biogeoquímico da água. Abordaram questões referentes a qualidade da água consumida, quanto a 

presença de possíveis agentes patológicos presentes na água, sobre a forma de armazenamento da 

água e a importância desse bem não renovável para a sobrevivência dos seres vivos. Algumas das 

atividades realizadas estão dispostas nas figuras abaixo: 

 

                           
 

 
As atividades desenvolvidas foram realizadas de modo colaborativo visando a participação 

integral dos discentes e sua intervenção quando necessário. Eles desenvolveram as atividades no 

bairro do Pêra, que possui pouco arruamento, pois a maioria das casas são de palafitas. Os técnicos, 

agentes da pesquisa, utilizaram o kit de potabilidade de água da Alfakit para realizar as análises dos 

parâmetros físico-químicos. A análise microbiológica foi realizada através do Colipaper, método 

que utiliza uma cartela com meio de cultura em forma de gel desidratado usado para identificar a 

presença de coliformes fecais, totais, para detectar prováveis alterações na qualidade da água. As 

amostras foram coletadas no período da manhã. 

 

 

 

 

 

Figura 01. Teste do pH 
Figura 02. Teste da amônia Figura 03. Teste colorimétrico. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As amostras analisadas atenderam a maioria dos parâmetros exigidos pelo Ministério da Sa-

úde e do CONAMA- Conselho Nacional de Meio Ambiente, porém o parâmetro pH estava abaixo 

do considerado aceitável (limites estabelecidos pH 6-9,5) e as demais tiveram índices aceitáveis. 

Análises microbiológicas nos permitiram verificar a ausência de coliformes totais, coliformes fecais 

e salmonela na água, os resultados das análises foram negativos para esses microrganismos. No 

parâmetro turbidez todas as amostras tiveram níveis aceitáveis.  O quadro 1,  apresenta os valores 

permitidos dos parâmetros químicos (cloro, pH, cloreto, e amônia) e parâmetros físicos (cor, turbi-

dez). 

 

Parâmetro físico e químicos Valores permitidos 

pH 6 a 9 

turbidez 40 NTU 

cloretos máximo permitido é de 250 mg/L 

amônia 1,5 mg/L 

cloro 

dureza 

5 mg/L 

> 500 mg/L CaCO3 

Quadro 1: Parâmetros analisados obedeceram à portaria n° 518, do Ministério da Saúde, de 25 de Março de 

2004. 

Os alunos do curso técnico em Agente Comunitário de Saúde do Programa Nacional de 

Formação de Técnicos-PRONATEC elaboraram também um questionário que foi aplicado aos 

comunitários, cujas casas tiveram sua água analisadas. As atividades foram desenvolvidas de modo 

colaborativo, onde os alunos do curso técnico em Agente Comunitário de Saúde trabalharam 

divididos em grupos e depois sociabilizavam com a turma as ideias que surgiram durante as suas 

discussões. Segundo Vygotsky (1991), é através da aprendizagem nas relações com os outros que 

construímos os conhecimentos que permitem nosso desenvolvimento mental. 

 As amostras analisadas atenderam a maioria dos parâmetros exigidos pelo Ministério da 

Saúde, porém o parâmetro pH estava abaixo do considerado aceitável (limites estabelecidos pH 6-

9,5) no Lago de Coari, alguns ribeirinhos utilizam diariamente a água desse lago para realizar 

atividades domésticas. Análises microbiológicas permitem verificar quanto à presença de 

coliformes totais, coliformes fecais e salmonela na água, os resultados das análises foram negativos 

para esses microrganismos. Enfatizou-se a questão da qualidade da água a ser usada pela população 

realizando uma relação direta entre a água contaminada e a transmissão de doenças infecciosas. 

Analisando as respostas dos alunos após a intervenção do professor com os conteúdos abordando a 

temática da água ficou constatado que eles já possuíam conhecimentos pertinentes sobre o papel 

vital da água para os seres vivos e estavam cientes de que nos casos em que a água não estivesse 

apropriada para o consumo poderia causar danos à saúde humana. Após a realização das análises 

com o kit de análises da Alfakit eles observaram que o parâmetro pH apresentou-se abaixo dos 

valores padrões, pois o pH calculado foi 5,0 e a quantidade de oxigênio da água no bairro também 
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não estava satisfatório, a causa possível dessas alterações são as atividades antrópicas. O pH está 

relacionado com a acidez da água, quando esse parâmetro se apresentar elevado pode ser devido a 

sólidos dissolvidos e gases dissolvidos (H2S e CO2) (BATALHA,1993). 

Na sondagem realizada por de entrevistas aos comunitários sobre questões referentes a 

conservação dos recursos hídricos ficou constatado que as pessoas investigadas não tinham a 

preocupação com a água consumida e que não realizavam tratamento alternativo da mesma. Quanto 

ao conhecimento sobre possíveis organismos veiculadores de doenças causadas por vias hídricas 

afirmaram que existem microorganismos prejudiciais na água, porém desconheciam os danos 

causados por eles quando a água não está adequada para ser utilizada. 

Após avaliação das respostas dadas pelos entrevistados, os alunos atuaram como agentes 

multiplicadores do conhecimento discutindo com os moradores os pontos anteriormente estudados 

em sala de aula a respeito da conservação, da qualidade e do uso adequado da água. Salientaram 

durante as discussões o quanto é importante tratar das questões referentes ao uso adequado da água 

levando em conta a qualidade/quantidade da mesma, pois água limpa não é sinônimo de água 

apropriada para consumo humano. 
 

 

CONCLUSÕES 

 

Através dos estudos relacionados com a análise da água e sua conservação foi possível o 

desenvolvimento do processo de pesquisa pelos alunos, futuros técnicos em Agente Comunitário de 

Saúde. 

Os alunos compreenderam que a água pode ter usos múltiplos, decorrendo daí satisfação 

simultânea dos diversos critérios de qualidade e verificaram que, em função da utilização que serão 

dadas as águas existem diversos parâmetros de qualidade a serem respeitados.  

Eles passaram de meros objetos de ensino a parceiros de trabalho. Fizeram a correlação 

entre os conhecimentos que já possuíam sobre a importância da água com os conhecimentos 

adquiridos no curso através das discussões, entrevistas e da análise dos parâmetros de qualidade.  

Adquirirão a partir daí autonomia para desenvolver trabalhos com outras temáticas 

relacionadas ao seu cotidiano, como promoção da saúde, bem-estar e ao ambiente em que estão 

inseridos. 

Discutir com os alunos, em todos os níveis escolares, sobre o papel da água na natureza e a 

sua qualidade é fundamental para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis. 
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RESUMO 

O presente estudo faz uma pequena imersão no processo de elaboração dos Livros didáticos 

(LDs) no país e também relaciona as análises críticas de pesquisas científicas dos LDs sobre temas 

específicos das disciplinas de ciências e biologia. Nesta direção e com base nas diretrizes 

educacionais e legislação ambiental vigente foi elaborada a presente matriz de análise sob o tema 

biomas brasileiros para LDs de Ciências e Biologia. A matriz tem por objetivo contribuir com 

pesquisas científicas de análise dos livros didáticos de ciências (2ª etapa do Ensino Fundamental) e 

Biologia com enfoque nos Biomas Brasileiros ou em pesquisas que objetivem a análise de apenas 

um dos biomas do Brasil, servindo como um instrumento norteador para corroborar nas discussões 

destas pesquisas. Foram criadas cinco categorias para análise dos LDs com questionamentos gerais 

e específicos sobre os biomas brasileiros, e são classificadas em: 1) categoria geral, 2) categoria 

biológica, 3) categoria conservação e impacto ambiental, 4) categoria geográfica, econômica e 

cultural e 5) categoria didática, ilustração e tecnológica. Cada categoria é formada por questões que 

apresentam pontuações de acordo com as informações contempladas nos LDs. Dessa forma, busca-

se auxiliar no processo de melhoria do recurso didático mais utilizado atualmente na educação 

brasileira. 
Palavras-Chave: Matriz analítica, Livro didático, Biomas Brasileiros, Ensino de Ciências e Biologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O livro didático no Brasil ainda, é considerado como o principal instrumento no acesso a 

informação de professores (as) e alunos (as) (BEZERRA e SUESS 2013). Dado este corroborado 

por Gérard e Roegiers (1998), quando descrevam que os alunos utilizam o LD para a obtenção de 

aprendizagens escolares para a vida cotidiana ou a vida profissional, enquanto os professores 

utilizam para atualização frente as diversas informações científicas, contribuindo para a melhoria 

da prática docente (BIZZO, 2009). Nesta direção, Delizoicov et al., (2002) caracterizam o LD 

como o principal instrumento de trabalho dos professores fato este que repercute diretamente 

junto a formação dos alunos consequentemente tem influencia (BONOTTO; SEMPREBONE, 

2010).  

Atualmente é possível verificar o incentivo governamental para a produção dos LDs no 
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Brasil, principalmente quando da criação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que 

tem por objetivo a elaboração de um recurso didático que atenda várias diretrizes legais e para 

isso existe um grande processo avaliativo destes materiais até chegar ao usuário final. 

Ainda neste caminho, existem algumas linhas de pesquisa que se detêm em analisar os 

LDs, pois mesmo diante de um processo complexo de avaliação alguns autores apontam como 

necessários estudos deste porte, pois analisam assuntos mais específicos que por muitas vezes 

podem estar nos LDs de maneira equivocada e até mesmo estarem ausentes. Nesta corrente de 

análise também existe uma linha mais crítica onde pesquisadores ao analisarem um determinado 

assunto nos LDs acabam concluindo se um LD é bom ou não, porém acredita-se que existe muito 

mais a ser explorado e tais críticas devem ter valores construtivos. 

Neste contexto, o presente estudo faz parte de uma grande pesquisa que visa analisar a 

presença de um determinado bioma brasileiro nos LDs e com base em estudos relacionados 

verificou-se que as análises acabam sendo muito específicas e por muitas vezes os LDs acabam não 

comtemplando assuntos importantes. 

Tendo em vista que o Brasil apresenta seis biomas, que atualmente são tema e lema da 

campanha da fraternidade, com “Biomas brasileiros e defesa da vida” e o lema “Cultivar e guardar a 

criação”, onde cada um apresenta sua importância ambiental, econômica e social, considera-se a 

partir disso que todos devem ser explorados nos livros didáticos em proporções iguais, mesmo que 

um bioma apresente extensão territorial maior que outro os tópicos e informações devem ser 

apresentadas de maneiras semelhantes para que possam servir como recurso didático nas regiões 

específicas. 

Por isso, a presente matriz tem por objetivo contribuir para a análise dos livros didáticos de 

ciências (2ª etapa do Ensino Fundamental) e Biologia com enfoque no tema Biomas Brasileiros e 

assim contribuir para com a pesquisa de biomas específicos, onde a matriz servirá como um 

instrumento norteador para corroborar nas discussões de pesquisas que poderão questionar o porquê 

a inexistência de um determinado assunto em um bioma, ausência de informações, imagens e etc., e 

como consequência esta ferramenta estará auxiliando no processo de melhoria do recurso didático 

mais utilizado atualmente na educação brasileira. 

 

METODOLOGIA 

 

Para a construção da presente matriz foram utilizados documentos oficiais como dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério do Meio Ambiente (MMA), e dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), que são norteadores na elaboração dos LDs a fim de 

verificar o tema biomas brasileiros nos LDs. A partir desta etapa verificou-se as informações básicas 

que poderiam estar nos LDs que comtemplassem os seis biomas do Brasil, para isso adaptou-se a 

metodologia de Bardin, (2004), para análise temática que consiste em descobrir os núcleos de 

sentido que compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição podem significar 

alguma coisa para o objetivo analítico escolhido, e ainda estabelece etapas organizadas em três 

fases: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

A partir dessas análises e com base nos estudos de Bezerra e Sues (2013) e Matos e Landim 

(2014), foram estabelecidos critérios para a criação de categorias que deveriam ser compostas por 

questionamentos e estes receberiam pontuações para a formação de uma Matriz de análise de livros 

didáticos sob o tema biomas brasileiros.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A matriz apresenta cinco categorias para equiparar os diferentes biomas do Brasil nos LDs, 

sendo: 1) categoria geral, 2) categoria biológica, 3) categoria conservação e impacto ambiental, 4) 

categoria geográfica, econômica e cultural e 5) categoria didática, ilustração e tecnológica. 

As categorias são formadas por questionamentos gerais e específicos sobre os biomas 

brasileiros, figura 1.  

A categoria geral não busca equiparar os biomas apenas faz uma análise da unidade 

pertencente a temática e por isso apresenta peso 1,0 enquanto que as demais categorias objetivam a 

equiparação dos seis biomas e juntas possuem peso 9,0 totalizando o peso 10,0 (tabela 01). 

 
Tabela 1. Categorias e pontuações. 

Categoria Peso Nº de questões 

1.Geral 1,0 4 

2.Biológica 40% do peso 9,0. 10 

3.Conservação e Impacto Ambiental 20% do peso 9,0 8 

4.Geográfica, Econômica e Cultural 10% do peso 9,0 6 

5.Didática, Ilustração e Tecnológica 30% do peso 9,0 12 

A categoria geral traz como objetivo contribuir com o processo de construção e melhoria dos 

LDs, obviamente sobre a ótica em questão. O importante nesta categoria é a presença dos seis 

ecossistemas Brasileiros, conforme denominado pelo IBGE e MMA. 

A categoria biológica é constituída de 10 questões dais quais objetivam analisar a forma de 

abordagem em relação às características específicas de cada bioma, tendo por objetivo realizar a 

comparação dos seis biomas brasileiros, como estes estão apresentados nos livros didáticos, e a 

partir desta breve comparação consideramos que os autores poderão ter maiores subsídios para 

analisar a apresentação específica de um determinado bioma nos LDs. Para esta categoria cabe 

destacar que algumas pesquisas vêm sendo realizadas na área de ensino de ciências com relação ao 

valor heurístico de conceitos como o de biodiversidade ou diversidade biológica, que assim como 

outros conceitos centrais na área das Ciências Biológicas, possuem, também, papel fundamental na 

organização e estruturação do ensino das ciências, desde uma organização curricular mais ampla, 

até a elaboração de textos didáticos e a estruturação de aulas de ciências (KAWASAKI & 

OLIVEIRA, 2003). 

Neste sentido, a categoria conservação e impacto ambiental é constituída por 8 questões que 

estão de encontro a um dos objetivos dos PCN’s na qual o estudante deve ser capaz de perceber-se 

integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus elementos e as 

interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente. Acrescenta-se a 

isto a forte relação com o tema aliado a função do LD de levar a informação atualizada aos 

usuários, considerando que a conservação deve estar presente em todos os biomas brasileiros como 

uma ferramenta conscientizadora, onde o LD deveria abordar assuntos a respeito dos impactos 

ambientais presentes nos biomas.  

A categoria geográfica, econômica e cultural apresenta 6 questões que buscam verificar se os 

conteúdos relacionados ao tema em análise apresentam relações com outras áreas do conhecimento, 

e tem por objetivo possibilitar ao leitor pequenos dados a fim de relacionar com as realidades de 

cada bioma. Neste sentido os PCN’s destacam como um dos objetivos para o ensino fundamental de 
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ciências o conhecimento sobre as características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, 

materiais e culturais, respeitado e valorizando as diferenças culturais, de classe social, de crenças, 

de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais. 

Sabe- se que a tecnologia é uma ferramenta que auxilia constantemente no aprendizado, na 

atualização e na formação de alunos e professores, propiciando uma forma diversificada de ensinar 

e aprender. Desse modo, a categoria didática, ilustração e tecnológica formada por 12 questões 

busca verificar e comparar como os conteúdos são apresentados/explorados nos diferentes biomas.  

 
Figura 1. Categorias de análises da Matriz. 
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Continuação: Figura 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O presente trabalho contempla objetivos a fim de subsidiar as práticas docentes, obter dados 

para futuras pesquisas em relação aos diferentes biomas e contribuir para uma metodologia 

contextualizada, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº 9.394/96) que acredita 

na compreensão dos conhecimentos para uso cotidiano. 
 

CONCLUSÕES 

 

A presente matriz não objetiva realizar comparações entre os biomas brasileiros a fim de 

descaracterizar, conceituar ou desconsiderar os LDs, busca contribuir no aprimoramento de 

discussões positivas e construtivas entre autores que pesquisam um ou mais biomas e os relacionam 

com a educação e desta maneira a matriz poderá auxiliar nas análises das abordagens dos biomas. 

Neste caminho, a matriz poderá servir como um instrumento de subsídios em pesquisas 

relacionadas a temática onde corroborará nas discussões dos pesquisadores, e como consequência 

colaborará na constante melhoria dos recursos didáticos e melhor visibilidade dos ecossistemas 

brasileiros. 
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RESUMO 

 

O estabelecimento de um diálogo entre ciência e sociedade se faz extremamente necessário, 

por isso a importância de se repensar e articular novas estratégias para a educação em ciências, as 

quais promovam a construção do conhecimento e a sua difusão, propondo assim estratégias de 

ensino que incentivem a iniciação científica a partir da educação básica. O presente trabalho 

investiga ações experimentais e interativas realizadas com alunos de uma turma de 4 º ano do 

Ensino Fundamental, de uma Escola Estadual de Porto Alegre, desenvolvidas pelo grupo de 

Neuroproteção e Doenças Neurometabólicas, do Departamento de Bioquímica/Instituto de Ciências 

Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS. Os objetivos são: 

identificar a aceitação dos alunos diante desta prática; investigar as dinâmicas utilizadas em sala de 

aula/laboratório e sua influência no processo de ensino e aprendizagem nas aulas de ciências; 

estreitar a relação entre Universidade e Escola por meio da divulgação do conhecimento científico. 

Os dados foram coletados a partir de questionários aplicados aos alunos, sendo que as respostas 

foram categorizadas sob um enfoque qualitativo; e do registro das observações a partir das oficinas 

realizadas e entrevistas com a professora desta Escola, analisados qualitativamente. A proposta em 

si revelou-se como significativa aos alunos e à professora, oportunizando uma associação entre 

teoria e prática a partir das atividades de experimentação, assim como, uma perspectiva de que 

projetos relacionados sob este enfoque, de difusão da ciência, possam ser estimulados através deste 

tipo de parceria entre Universidade e Escola. 
Palavras-Chave: Educação em Ciência; Escola; Universidade; Difusão da Ciência. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Há muitas discussões em torno do ensino de ciências, as quais envolvem assuntos em relação 

ao currículo, à formação de professores, ao ambiente escolar, à ciência e à tecnologia, entre outros, 

contextualizados em um tempo de muitos avanços tecnológicos e de transformações políticas, 

econômicas, sociais e culturais. Por isso a educação tem um papel importante no processo de 

formação do sujeito, como prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 

9394/96. O ensino de ciências contribui para o desenvolvimento e formação dos alunos, 

capacitando-os, a fim de que possam ter a compreensão de que a Ciência é um processo de 

construção do conhecimento, que envolve aspectos de ordem social, econômica, cultural e política. 

Ao apropriar-se do conhecimento, o educando passará a entender e modificar as situações do seu 

cotidiano a partir de uma conduta crítica, por isso o reconhecimento da sociedade pelo papel 
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importante da escola, enquanto espaço de ensino e aprendizagem, de formação integral.  

O ensino de ciências precisa de renovação para atender às necessidades dos alunos e de uma 

sociedade cada vez mais influenciada pelos avanços tecnológicos, necessitando de investimento na 

qualificação de professores, nos espaços físicos da escola, no aumento do número de profissionais 

da educação, na estruturação de um currículo mais contextualizado e ainda, incentivando parcerias 

com instituições, objetivando um ensino de qualidade. 

Diante disto, surgiu o interesse em analisar as ações experimentais e interativas no ensino de 

ciências através de um projeto intitulado de: “Estratégia Educacional para o Ensino Básico: 

Disseminação do Conhecimento Científico a Partir da Experimentação”, desenvolvido pelos alunos 

de graduação e pós-graduação e a professora orientadora do Laboratório de Neuroproteção e 

Doenças Neurometabólicas, do Departamento de Bioquímica do Instituto de Ciências Básicas da 

Saúde da UFRGS. Este projeto faz parte, desde 2012, do Programa Ciência na Sociedade Ciência na 

Escola, fomentado pela Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ) da UFRGS. O presente trabalho tem 

como objetivos: identificar o grau de aceitação dos alunos diante desta prática de ensino, investigar 

sobre a importância das dinâmicas utilizadas em sala de aula/laboratório no processo de ensino e 

aprendizagem nas aulas de ciências e contribuir para o estreitamento da relação entre Universidade 

e Escola diante da produção e da divulgação do conhecimento científico. 

 

METODOLOGIA 

 

O projeto foi desenvolvido em uma Escola Estadual de Porto Alegre/RS com uma turma do 4º 

ano do Ensino Fundamental. A Escola e o público alvo foram definidos pelo grupo do Laboratório 

da UFRGS, que elaborou e executou o projeto durante um semestre, no ano letivo de 2013. Foram 

realizadas oficinas que envolveram os seguintes assuntos: alimentos e saúde; propriedades da água 

e sustentabilidade; importância da atividade física e hereditariedade. As oficinas foram realizadas 

nos períodos das aulas de ciências da turma e organizadas em dois momentos: no primeiro 

momento ocorria uma abordagem teórica do conteúdo, com exposição dialogada; e no segundo 

momento, as atividades práticas ou experimentais. Participaram do estudo 18 alunos (09 meninas e 

09 meninos) com faixa etária entre 9 e 10 anos e ainda, a professora desta turma.  

Esta pesquisa caracteriza-se por uma abordagem qualitativa, a partir de um estudo de caso. O 

caso se destaca por se constituir numa unidade dentro de um sistema mais amplo. (LÜDKE; 

ANDRE 1986). O caso aqui investigado é a realização de um projeto (dentre os muitos fomentados 

pela PROPESQ/UFRGS) em uma escola pública de ensino fundamental da capital do estado do Rio 

Grande do Sul, escolhida entre muitas outras. 

As oficinas foram observadas pela pesquisadora (a primeira autora deste trabalho) sem a sua 

intervenção direta, resultando em registros escritos das situações. Foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com a professora da turma da Escola, antes e depois do desenvolvimento do 

projeto ministrado pela equipe da UFRGS, seguindo uma análise descritiva. Aos alunos da escola, 

aplicaram-se questionários, respondidos por escrito, antes e depois do projeto. As respostas dos 

alunos foram categorizadas por expressões e ou conceitos significativos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados deste trabalho envolvem as concepções prévias dos alunos da Escola em relação 
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à ciência, extraídos do questionário aplicado antes das atividades desenvolvidas pelo Laboratório da 

UFRGS, a entrevista com a professora da turma, o questionário realizado após as atividades 

propostas e as observações.  Sendo assim, no primeiro questionário aplicado aos alunos, na questão 

Para você estudar ciências é? surgiram três categorias: Conhecimento, Experimentação e 

Interessante. Observou-se que 09 alunos definiram a ciência como interessante, 04 alunos 

mencionaram o conhecimento e 05, a experimentação, referindo-se ao estudo de ciências. Assim, 

aos alunos faz-se importante a tomada de consciência na construção dinâmica do conhecimento, dos 

seus limites, da busca constante da verdade, das incertezas, estando em jogo o exercício da 

imaginação e da intuição intelectual na tentativa de resolução do problema e no trabalho de 

produção cientifica (CACHAPUZ, 2005). 

Na questão: Qual imagem em sua opinião representa um cientista? os alunos tiveram que 

assinalar qual a melhor representação de um cientista a partir de três imagens: a de homem no 

laboratório usando jaleco, a de uma mulher no laboratório usando jaleco ou a de um homem 

fazendo experimento sem o uso de jaleco. Assim, 01 aluno assinalou a imagem do homem fazendo 

experimento sem o uso do jaleco; 07 alunos associaram ao do homem usando o jaleco e 10 a de 

uma mulher no laboratório. Percebe-se com isto uma visão contemporânea dos alunos em relação à 

presença feminina nos laboratórios e na carreira científica. Em relação aos alunos associarem a 

imagem de um cientista com a imagem do homem no laboratório usando jaleco, contextualiza-se 

pela prevalência masculina nesta área, decorrente do processo histórico. Considerando as questões 

de gênero, a escola deve oportunizar um ambiente saudável aos alunos e aos professores, 

contextualizando o ensino ao seu tempo, pois segundo Chassot (2004), o mundo está mediado por 

transformações, onde o lugar da ciência é um espaço privilegiado, travado por diálogos entre 

homens e mulheres. E na visão de 01 aluno ao associar o homem cientista sem o uso do jaleco, 

percebe-se uma posição diferenciada, não relacionando o jaleco ao fazer ciência, ou estar no 

laboratório. 

Na questão: E para você o que é um laboratório de ciência?, 10 alunos conceituaram o 

laboratório como o local onde realizam experiências/pesquisa/estudo, 05 alunos mencionaram ser 

um local que possui diversos objetos relacionados à ciência, 02 disseram que é um local onde 

trabalham cientistas e 01 aluno citou ser qualquer lugar. As respostas são das suas concepções 

prévias, pois 78% da turma não conhecia o laboratório da Escola. O interessante foi a menção de 

uma única aluna, que fez alusão ao laboratório como um “lugar qualquer”, e ainda completou: “um 

lugar qualquer que vai da rua até a escola”. Visto que esta mesma aluna associou a imagem do 

cientista a um homem fazendo experimento, sem o uso do jaleco, poderia se dizer que sua visão foi 

para além do espaço formal de educação, do próprio ambiente instituído para se realizar pesquisa, 

ou das imagens estereotipadas do cientista, destacando-se no momento a importância da educação 

informal, que segundo Gaspar (2002) compreende uma educação que acontece em museus de 

ciência, centros culturais, zoológicos e outros espaços que promovem ações educativas. Cabe 

enfatizar que a existência de outros espaços educacionais não substitui o laboratório de ciências e 

sua importância para o ensino de ciências. 

Para a professora da turma da Escola, quando questionada sobre a importância do ensino de 

ciências, a mesma reconheceu a relevância, mencionando que: “O ensino de ciências leva a 

investigação, a busca do conhecimento. Os conteúdos que os alunos adoram são os de ciências.” 

Mas quando indagada sobre o uso do laboratório de ciências em sua prática, ela disse já ter utilizado 

em outros momentos, “Passa o ano e a gente acaba não utilizando”, e faz “experiências” por outros 
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meios, ou Instituições, como visitas no Museu da PUC, DMAE, Planetário. A opção em utilizar 

outros espaços para a construção do conhecimento é relevante, enquanto recurso integrador e não 

para substituir a educação formal que é oferecida e reconhecidamente ofertada pela escola 

(GASPAR, 2002). 

Ao perguntar-lhe também sobre a relação dos conteúdos com as experiências de vida dos 

alunos, foi mencionado que “Escola procura adequar conteúdos com as necessidades da turma, 

compartilhando o interesse e a curiosidade dos alunos, a importância na vida cotidiana, e a 

facilidade de compreensão por parte dos alunos.” Complementando a questão acima, sobre a 

utilização de recursos metodológicos diferenciados em sala de aula, a professora colocou: “Numa 

turma, acolhemos alunos de diferentes grupos sociais, devemos buscar recursos e utilizar métodos 

de ensino que possam atender às demandas cognitivas e culturais dos alunos. Devemos propor 

estratégias que os ajudem a se familiarizar com a cultura escolar e valorizá-la, garantindo as 

aprendizagens propostas no currículo”. Pode-se considerar que a não utilização do laboratório por 

esta professora esteja relacionada à sua formação em Estudos Sociais/História e Séries Iniciais, 

embora considerando que o curso de graduação é apenas o início da formação para professor, sendo 

importante o incentivo para a educação continuada, através de cursos de atualização, grupos de 

estudos, participação em oficinas que contribuiriam na atividade docente (ROSITO, 2000). 

Outro aspecto revelado por esta pesquisa diz respeito ao laboratório de ciências nas escolas. 

Quando pensamos sobre laboratório de ciências, logo visualizamos a imagem de um ambiente 

equipado com materiais, por exemplo: microscópio, balança, vidros, pipetas, bancadas, enfim um 

espaço com materiais e móveis para o desenvolvimento de experimentos. E ainda, associado ao 

laboratório de ciências, relacionamos a este espaço a figura representativa do cientista, uma pessoa 

de jaleco branco e óculos de segurança. São visões construídas a partir das relações e experiência de 

vida, sendo notável na fala da professora da turma sua pouca vivência desse tipo de atividade, já 

que vê o cientista como um “Curioso, investigador”, e ainda o caracteriza de óculos e 

“descabeladinho”. 

Nota-se, em algumas escolas públicas da região de Porto Alegre, a realidade precária dos 

laboratórios de ciências, situação presenciada também na Escola aqui pesquisada. Nesta Escola, o 

Laboratório de Ciências existe, mas sem uma infraestrutura adequada, situação percebida desde as 

primeiras visitas. No laboratório haviam muitos livros depositados, os quais não estavam sendo 

mais utilizados, com bancadas e pias sem condições de limpeza, alguns mapas, caixas com 

trabalhos de outros professores, que em outras épocas utilizaram o laboratório, animais conservados 

em vidros, enfim um ambiente desorganizado, nada atrativo aos alunos e aos professores. Trazer 

para a discussão a importância do laboratório para o ensino de ciências é colocar também em 

questão a importância do papel do professor neste processo de ensino e aprendizagem e, sobretudo a 

responsabilidade da escola diante de sua proposta pedagógica. O papel do professor é muito 

importante no processo de ensino e aprendizagem de ciências, assim como o seu reconhecimento 

pela atividade docente, a fim de que a sala de aula se torne um espaço democrático, incentivando as 

efetivas trocas entre os alunos, onde juntos e sob orientação deste professor eles sintam-se 

desafiados a pesquisar e construir para si os conhecimentos adquiridos. (KEBACH, 2007). 

A professora da turma em questão também destacou que os seus alunos se interessam pela 

ciência, ressaltando que para os alunos o projeto aqui analisado é “uma ótima colaboração para os 

alunos, com pessoas especializadas no assunto”. Nesta situação, contextualizada pela professora, e 

também pelas observações feitas durante as oficinas, verificou-se realmente o interesse dos alunos 
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pelos assuntos relacionados à ciência, com uma participação expressiva da turma, principalmente 

nas atividades práticas. Em contrapartida, observou-se na sala de aula desta turma um contexto 

tradicional de ensino. A presença do grupo de trabalho do Laboratório da UFRGS, vestidos com 

seus jalecos brancos, despertou a curiosidade dos demais alunos da Escola e de outros professores, 

uma forma de incentivar e instigar a comunidade escolar na elaboração de novas estratégias 

metodológicas para o ensino de ciências. Na medida em que isto se torna uma prática, os aspectos 

motivacionais também estão relacionados ao ensino e à aprendizagem, possibilitando com isso que 

alunos e professores possam refletir sobre situações do seu cotidiano. O aluno necessita de uma 

motivação para que se sinta atraído à escola, visto que uma autoestima saudável é fundamental para 

o sucesso e para a satisfação de aprender e viver, segundo Perrenoud (1994). 

Para a turma do 4º ano as oficinas foram importantes, pois oportunizaram o aprendizado dos 

assuntos abordados, a partir de uma abordagem de conteúdo contextualizada, relacionando teoria e 

prática. No questionamento: O que você mais gostou durante a realização das oficinas? Observa-

se que atividade na qual se realizou um jogo foi a mais citada pelos alunos. Reforça-se com isto a 

importância desta prática para os alunos do ensino fundamental. Sobre a experiência das oficinas no 

laboratório de ciências da Escola, todos os alunos gostaram. As atividades lúdicas oportunizam um 

aprendizado proveitoso e descontraído, uma concepção para além do ensinar (SANTOS, 2001) e 

que reconhecidamente foi destacada também pela professora: “[...] os alunos sentem-se mais 

motivados com situações desafiadoras e desperta o interesse por atividades novas. O experimento 

vai além da manipulação de materiais, porque dá oportunidade de gerar novas situações 

problemas.” (fala 1). “[...] foi de grande valor para o conhecimento dos alunos, estimulando-os e 

promovendo a oportunidade de vivenciar através de experiências a apresentação dos conteúdos. [...] 

alunos mostraram-se estimulados e os comentários foram todos positivos em relação ao que foi 

apresentado”. (fala 2). O recurso didático, explorado como atividade lúdica, como expressa Gilda 

Rizzo (2000), pode ser um aliado do professor, pois mobiliza a ação intelectual do aluno.  

O ensino de ciências deve ser motivador ao aluno a fim de que ele entenda o conteúdo como 

algo que faz parte de sua vida, que ele seja capaz de estabelecer vínculos com sua realidade. Isso 

deve ser proporcionado pelo professor, o mediador na relação de aprendizado, a partir de suas 

intervenções construtivas. Em relação à atuação do projeto de difusão da ciência, a docente da 

turma considerou a que a proposta foi muito válida, pois tem “uma integração maior, às vezes o 

universitário não tem contato com as séries iniciais. Ambos ganham com o projeto.” E ainda ela 

pontuou: “É um projeto importante para a comunidade escolar, pois a escola tem um papel 

importante na formação de noções e hábitos saudáveis e também pela intervenção das crianças com 

profissionais ligados a área de ciências.”. 

Esta interação permite à Escola repensar sobre sua proposta pedagógica para o ensino de 

ciências, a fim de ambientar e motivar professores e alunos pela busca de conhecimentos através da 

experimentação, uma educação que estimule a pesquisa. A proposta desta interlocução entre 

Universidade e Escola visa a um movimento complementar, fortalecendo uma função social à 

educação em ciências. 

 

CONCLUSÕES 

 

Conclui-se, a partir da análise deste projeto de difusão científica, que as atividades práticas e 

de experimentação realizadas nos ambientes da Escola tiveram boa aceitação por parte dos alunos e 
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da professora da turma. Oportunizaram, para estes alunos do 4º ano do ensino fundamental, 

aprendizados importantes e um despertar pela busca de conhecimento, relacionando teoria e prática. 

A presença do grupo de trabalho da UFRGS e o desenvolvimento do projeto motivaram também a 

Escola a adequar o laboratório de ciências, zelando pela sua limpeza e organização, longe de atingir 

o ideal, mas muito significativo pela atitude e reconhecimento da importância deste espaço no 

processo de ensino e aprendizagem. 

A interlocução entre a Universidade e a Escola, possibilitada por esta proposta, teve um ótimo 

reconhecimento pela comunidade escolar, visto a divulgação do projeto via Jornal da Universidade 

e TV UFRGS, além de uma divulgação pela mídia impressa de um jornal de Porto Alegre. 

Assim, acredita-se na importância do trabalho conjunto entre instituições de ensino, na 

medida em que promovam estratégias significativas para a educação, para o ensino de ciências, 

efetivando trocas e experiências produtivas. A perspectiva é que projetos como este possam ser cada 

vez mais articulados, não como uma solução dos problemas educacionais, mas como um caminho 

para incentivar a renovação. 

 

REFERÊNCIAS 

 
CHASSOT, Attico. A ciência através dos tempos. 2.ed.reform. São Paulo: Moderna, 2004.  
CACHAPUZ, Antônio et al, (organizadores) A Necessária renovação do ensino das ciências. São 

Paulo: Cortez, 2005. 

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: 

EPU, 1986. 

PERRENOUD, Philippe. 10 novas competências para ensinar. São Paulo: Artmed,1994. 

RIZZO, Gilda. Meu pré-livro. Rio de Janeiro: EDC, 2000. 

SANTOS, S. M. P. Apresentação. In: SANTOS, S. M. P. (Org.). A ludicidade como ciência. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2001. 

GASPAR, A. A educação formal e a educação informal em ciências. In: MASSARANI, L.; 

MOREIRA, I.C.; BRITO, F. (Org.). Ciência e público: caminhos da divulgação científica no Brasil. Rio 

de Janeiro: Casa da Ciência; UFRJ, 2002. 

KEBACH, Patricia Fernanda Carmem. O professor construtivista: um pesquisador em ação. In: 

BECKER, Fernando; MARQUES, Tânia B. I. (Org.). Ser professor é ser pesquisador. 2. ed. atual. ortog. 

Porto Alegre: Mediação, 2007. p. 43-53. 

ROSITO, Berenice Alvares. O ensino de ciências e a experimentação. In: MORAES, Roque. 

Construtivismo e ensino de ciências: reflexões epistemológicas e metodológicas. Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 2000. p.195-208. 

BRASIL. Lei nº 9.394/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 20 de dezembro 

de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 08 março. 

2017. 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

004 - A INVESTIGAÇÃO TEMÁTICA COMO INSTRUMENTO MEDIADOR 
ENTRE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AS INTERVENÇÕES 

ANTROPOLÓGICAS NA SANGA DA RIVERA - SÃO GABRIEL, RS. 

 

Bryana da Silva D´Avila(2), Natiéle Medina Oliveira(3), Bruno Montezano Ramos(4), Marcia 

Regina Spies(5) 

 
 

(1) Trabalho executado com recursos do Edital de 2014 do Subprojeto PIBID-CAPES,  
(2) Licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pampa, Especialista em Gestão de 

Licenciamento e Auditoria Ambiental, e-mail: bryana.davila19@gmail.com.  
(3)  Licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pampa, professora de Ciências 

Biológicas, Especialista em Educação Infantil, e-mail: natielemedinaoliveira@gmail.com 
(4) Licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pampa, mestrando em Educação -

PPGE/UFSM, e-mail:brunobiomontezano@gmail.com 
(5) Orientadora, Licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Maria, Mestre e 

Doutora em Ciências (área Entomologia) pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Ribeirão Preto - USP, 

Professora adjunta da UNIPAMPA, e-mail: marciaspies@gmail.com 

 

RESUMO 

 

O estímulo à criatividade do aluno é imprescindível para o seu desenvolvimento. Assim, o objetivo 

deste trabalho foi um levantamento ambiental realizado no entorno da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Carlota Vieira da Cunha pelos alunos da 8ª série. Estes trouxeram o contexto atual da 

situação degradante da qualidade da Sanga da Rivera e as causas que precipitaram o processo da 

degradação local pela interferência da comunidade que circunda suas margens. Este córrego está 

localizado na área urbana do município de São Gabriel- RS e tendo a consciência que o referido 

enfrenta problemas de ordem ambiental e social, houve a necessidade em estudá-lo. Dessa forma, 

professores e alunos realizaram a caracterização da área de maneira a pontuar ao longo do percurso 

possíveis problemas resultantes dos processos de ocupação humana, fazendo um diagnóstico de 

atividade de campo. Como resultado, foi possível conhecer a história do local, a transformação da 

sanga e das suas margens ao longo de aproximadamente vinte e cinco anos, pela sabedoria popular 

dos moradores. Com os estudos dos problemas encontrados na área de estudo, como a ocorrência de 

acúmulo de resíduos, enchentes, turbidez da água, vetores de doenças, foi possível obter fortes 

argumentos que despertaram a consciência crítica-reflexiva sobre as ações humanas locais que 

contribuíram para esta degradação. O grupo de professores e alunos engajados no projeto de 

levantamento de informações, construiu como resultado um vídeo informativo com cinco vertentes 

do tema gerador principal visando expor os problemas encontrados ao longo dos anos onde houve 

intensos impactos ambientais.  

Palavras-Chave: Educação Ambiental, comunidade escolar, criatividade, tecnologia, oralidade.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento da educação ambiental em espaços formais e não-formais é primordial 

para o processo de ensino-aprendizagem. Hodiernamente, na Lei nº. 9.795/99, da Política Nacional 
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de Educação Ambiental, está prescrito educar ambientalmente, onde o seu artigo 1º esclarece que a 

educação ambiental é gerida por processos nos quais as pessoas constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente 

de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Desse modo, 

mais de 80% da população brasileira vive nas cidades (BRASIL, 2002), facilitando o uso dos 

recursos ambientais. Com a finalidade de promover o desenvolvimento econômico e o acúmulo de 

bens e capital, o pensamento de toda a humanidade foi inserido na dicotomia: desenvolvimento 

versus preservação ambiental, segundo Arguelles (2001). Por suas ações, o homem cessou a 

realização da tarefa básica e essencial de sua existência: cuidar da Terra. Deixou de se pautar pela 

“Ética do Cuidado” (BOFF, 1999), pelos princípios da vida, e atualmente, grandes esforços têm sido 

feitos por aqueles que já compreendem a delicada situação socioambiental do nosso planeta.Assim, 

a prática efetiva da educação ambiental deve ser difundida e valorizada dentro da escola visando a 

formação de cidadãos conscientes de sua responsabilidade ambiental.  

Os principais fatores que degradam o ambiente são provocados por ações antrópicas 

insustentáveis e a falta de planejamento ambiental. (BRASIL, 1987). Além disso, sabe-se que o 

indivíduo é agente modificador do ambiente em que está inserido. Desta forma, o presente trabalho 

buscou fazer uma análise da degradação ambiental no entorno da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Carlota Vieira da Cunha, município de São Gabriel, Rio Grande do Sul, com o 

objetivo de estimular a educação ambiental, bem como desenvolver as habilidades de consciência 

ambiental, criticidade e criatividade dos educandos da 8ª série (transição para o 9º ano da escola). A 

referida escola, encontra-se em um bairro caracterizado por uma população de classe média baixa, 

onde existem diversos problemas ambientais, como o acúmulo de resíduos e esgoto a céu aberto na 

sanga (nominada Sanga da Rivera) que percorre a cidade e passa nas proximidades da escola, 

provocados pela ação humana. Tais problemas interferem na saúde coletiva, havendo 

indispensabilidade na comunicação com a comunidade escolar. Adicionalmente foram apresentados 

os conhecimentos atuais, básicos e transdisciplinares da realidade da Sanga da Rivera em seus 

diferentes aspectos, obtidos pela investigação dos problemas ambientais que afetam tanto a 

comunidade escolar quanto ao seu entorno. Portanto, as atitudes e os valores na escola são 

determinados por diversos fatores. Um deles, muito importante, decorre da contradição, onde se 

torna evidente entre o que se tem e o que se trabalha em aula e o que está presente em nível social, 

nos meios de comunicação, nos interesses dos grupos de pressão, dos outros sistemas onde os 

alunos vivem (ZABALA, 2007. p.108).  

  

METODOLOGIA 

 

O Método de Paulo Freire (COUTO, 1999) foi o procedimento técnico que embasou a 

sistematização e a aplicação deste projeto. A realidade do educando e a organização dos dados 

ambientais obtidos juntamente com o educador, evidenciam um tema gerador advindo da 

problematização da prática de vida dos educandos, visando a autonomia e a dialogicidade como 

princípio. O projeto teve início na  Semana do Meio Ambiente em julho e se estendeu até dezembro 

de 2014, e foi sistematizado em três momentos: Investigação Temática, baseado na realidade social 

da comunidade; Tematização, que foi realizada através da codificação e a decodificação do tema 

(Degradação Ambiental nas proximidades da escola) buscando o seu significado social, isto é, a 

consciência do vivido; Problematização, onde foram propostas soluções para diminuir os impactos 
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ambientais da Sanga da Rivera e do entorno escolar, e por fim a contextualização, que consiste em 

comparar a situação do ambiente no passado interligando com as problemáticas do presente, com a 

finalidade de cumprir com os objetivos. Para isso, a etnografia nos ensina como ir a campo e a 

pesquisa-ação como trabalhar com a demanda que surge neste trabalho através da coleta de dados 

que podem incluir entrevistas, fotografias, desenhos e extratos de vários tipos de documentos 

(LUDKE e ANDRÉ, 1986, p.12). 

As atividades do projeto foram iniciadas através de uma palestra com a 8ª série, ministrada 

com o auxílio do Microsoft power point, cujo tema foi Meio Ambiente. Nesta intervenção, foram 

esclarecidos conceitos, abordando os diferentes tipos de ambientes existentes, sendo natural, 

urbano, cultural e do trabalho, destacando alguns animais silvestres nativos do Rio Grande do Sul, 

comuns em São Gabriel. Adicionalmente, foram relacionados alguns impactos ambientais causados 

por ações antrópicas, destacando os conceitos de sustentabilidade e insustentabilidade, Equilíbrio 

Ecológico, Planejamento Ambiental, desigualdade social e qualidade de vida. Por fim, foi proposta 

uma saída de campo onde os alunos tiveram como objetivo registrar os impactos ambientais 

percebidos através de fotografias e coletas da água do ambiente de estudo,para posteriormente 

relacionar os resultados alcançados na forma de documentário sobre a Sanga da Rivera. Assim, as 

atividades do projeto foram realizadas em três etapas: Na primeira etapa, o grupo realizou um 

estudo sobre ações antrópicas que resultam em degradação ambiental. O objetivo do estudo prévio 

foi gerar embasamento teórico para os possíveis temas que poderiam ser vistos na saída a campo ao 

redor da escola. O texto “Água no Brasil: excesso, escassez e problemas crescentes” onde retrata o 

descaso com a água no Brasil, abordando a lei do manejo de recursos hídricos e das áreas úmidas 

foi lido e discutido com os educandos.  

Por conseguinte, a segunda etapa consistiu na saída de campo. Os alunos foram divididos em 

grupos de 5 alunos para o estudo e anotações dos problemas ambientais visualizados ao longo do 

bairro onde fica a escola. A terceira e última etapa, com mais habilidades a serem desenvolvidas, 

consistiu na construção de uma representação criativa dos problemas encontrados ao redor da 

Escola Municipal Carlota Vieira da Cunha. Dando continuidade, os cinco grupos formados de 

estudantes foram incentivados defender suas ideias em forma de apresentação para a turma. Nessa 

etapa de defesa, os trabalhos de cada grupo foram planejados em conjunto com o professor, bem 

como a orientação da melhor forma de construção e quais os materiais que seriam necessários. Ao 

longo das aulas de construção dos trabalhos foram estudados alguns problemas encontrados durante 

o estudo da qualidade da água da Sanga da Rivera. Para o auxílio da construção do conhecimento 

sobre o equilíbrio ambiental foram exibidos vídeos, como por exemplo, o documentário sobre o 

tratamento da água em Nova York, onde expõe a solução tomada pelas autoridades da cidade para a 

preservação dos córregos da mesma, através do tratamento de água potável e preservação dos 

recursos hídricos. Com o objetivo de estimular a criatividade dos alunos sobre a exploração das 

técnicas de audiovisual, foram exibidos vídeos com ideias criativas sobre a construção de 

audiovisuais informativos curtos (com duração de 1 minuto a 10 minutos) com propostas 

inovadoras de como abordar um tema. 

Por fim, foi elaborado um vídeo em forma de documentário em que os alunos interagiram 

explicando de forma criativa os problemas ambientais que foram encontrados ao longo do estudo 

dos arredores da escola e da Sanga da Rivera. O vídeo foi editado com o Windows Movie Maker e 

filmado com uma câmera da marca Nikon modelo COOLPIX L820 de 16 megapixels.  

 



 

 

33 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo das degradações ambientais locais é muito importante para a formação de uma 

consciência ambiental na população, visto que o indivíduo é o agente modificador do ambiente que 

está inserido. Desse modo, a Educação Ambiental deve ser realizada através de abordagens 

pedagógicas relacionadas com a realidade do aluno. Segundo Mucci (2005), a Educação Ambiental 

visa desenvolver um processo crítico transformador, que possa questionar mais profundamente a 

realidade econômica, política e cultural da sociedade em que vivemos, auxiliando o homem em sua 

coexistência com o meio ambiente.  

Após os estudos teóricos prévios sobre a temática: degradação ambiental, deu-se início ao 

estudo a campo, pelos discentes. Nas saídas a campo, os educandos ouviram a história de um local 

conhecido como Bueiro do Canjica, que ficou conhecido desse modo, porque a fiscalização do 

município tentou tirar das margens da Sanga da Rivera o morador denominado Canjica, sem 

sucesso, pois havia risco de desmoronamento de terra e consequentemente da casa. Também foram 

registrados os relatos de um senhor que residia aproximadamente vinte e cinco anos perto da Sanga 

da Rivera e relatou como eram as condições ambientais do local naquele tempo, que atualmente 

encontra-se em péssimas condições.  

Desse modo, após o levantamento de dados pelos alunos, foi proposta a elaboração de uma 

forma criativa de representar os problemas encontrados ao entorno da escola. Nesse momento, 

foram feitas intervenções frequentes, por parte docente, em cada grupo de alunos formado, para 

instigá-los sobre o que eles pretendiam demonstrar com os trabalhos manuais a respeito dos 

problemas encontrados. Então, surgiu a proposta de construção de uma produção audiovisual 

compilando todas as etapas do projeto. A produção de um audiovisual implica em um processo, no 

qual uma história ou ideia é transformada em uma sequência de imagens em movimento que se 

define como filme ou vídeo.  (BRASIL,2016). 

Por conseguinte, os alunos encontraram, na Sanga da Rivera, muitas larvas de mosquitos, e 

para aprofundar seus conhecimentos foi feito um estudo da importância da cor da larva como 

bioindicadora da qualidade da água pois os discentes ficaram admirados com a cor da larva, onde 

encontrava-se na cor vermelho intenso. Também foi estudado o ciclo de vida do mosquito e 

identificado com a ajuda de um especialista.  

 Ao coletar a água contaminada da Sanga da Rivera, visualizou-se o estado da água através 

do microscópio. Alguns alunos não tiveram sucesso na análise da água e no manuseio no 

microscópio. Entretanto outros se destacaram em trabalhar muito bem no microscópio visualizando 

micro-organismos como protozoários. Ao final, uma aluna desenvolveu slides abordando o que foi 

aprendido sobre a qualidade da água e sobre as larvas de mosquitos. Esta, escreveu um texto com 

sua interpretação sobre o tema e a seguir fez uma narração em forma de áudio para explicar os
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Assim, torna-se de extrema importância que os discentes aprendam a interpretar o que foi visto na 

saída de campo e estudado em sala de aula, apliquem seus aprendizados de forma crítica e criativa. 

Entretanto o desenvolvimento crítico e o desenvolvimento criativo não são habilidades 

desenvolvidas a curto prazo, é preciso um processo metódico que leve em conta a individualidade e 

a liberdade do aluno para a criação.  

No momento da construção do roteiro por grupo e construção da temática para a 

apresentação oral, os alunos apresentaram atrito entre eles por alguns fatores como a falta de 

comprometimento de integrantes, falta de ideias, erro manual ou oral de algum integrante. E com 

isso, observou-se que para o andamento dos trabalhos é preciso engajamento e que o grupo depende 

dos integrantes para o trabalho fluir. Desse modo, foi preciso fazer intervenções constantes com os 

alunos, construção e reconstrução da temática, mostrar a importância do trabalho em grupo e 

estimular suas características individuais direcionando-as para atividades específicas de cada grupo. 

Essa fase de construção da apresentação levou um longo tempo por exigir mais intervenções e levar 

em conta as habilidades e o tempo de desenvolvimento de cada aluno. Contudo como resultado 

todos os alunos participaram e empenharam-se para o resultado final: o audiovisual.  

Como resultado, os subtemas escolhidos pelos alunos, foram formados primeiramente por 

três grupos, e ao longo do andamento dos trabalhos devido ao assunto e aos vínculos desenvolvidos 

entre os alunos, o projeto finalizou com cinco grupos constituídos por temáticas distintas. Os grupos 

foram denominados pelo tema escolhido e as temáticas foram: Ciclo de vida de uma árvore em 

meio à poluição, Histórias e degradação do Bueiro do Canjica, Degradação da Sanga da Rivera ao 

longo do Tempo, Degradação através da agropecuária e Qualidade da água. 

 

CONCLUSÕES 

 

A visualização e a vivência do aluno morador do local em questão, faz com que o ensino 

aprendizado seja mais significativo pois eles tornam-se conhecedores do local, podendo intervir 

ativamente neste. Para se chegar na internalização de que as ações locais antrópicas impactam na 

qualidade ambiental é imprescindível que o conhecimento seja construído pelos educandos. A 

construção do saber através da metodologia de Paulo Freire mostrou-se efetiva para o aprendizado, 

onde o aluno torna-se crítico por meio da sua autonomia e da dialogicidade, aprendendo a 

interpretar a problematização ao seu redor, através da saída de campo, estudado em sala de aula e 

aplicando seus aprendizados de uma forma crítica. 

Aa construção de vínculo foi significativa para a obtenção dos resultados. Assim, os 

educandos de alguns grupos foram desenvolvendo seus trabalhos muito bem, já outros foram se 

desintegrando e formando outras atividades paralelas, buscando a autonomia, desenvolvendo a 

construção de vínculos, levando em conta o seu tempo de desenvolvimento.  

Por fim, o professor que se desacomodar desbrava outras áreas. O conhecimento das 

tecnologias de informação e comunicação precisam fazer parte da didática em sala de aula, 

tornando-se parte da formação do professor.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ARGUELLES, F. A. A. Aspectos legais do manejo florestal sustentável no Estado do Amazonas. 

Manaus - AM. 2001. 1v. 274p. Dissertação (Mestrado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade 



 

 

35 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

na Amazônia) Programa de Pós-Graduação Universidade do Amazonas, Amazonas, 2001. 

BRASIL. LEI Nº 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui 

a Política Nacional de Educação Ambiental. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9795.htm>. Acesso em13 mar. 2017.  

BRASIL.TV Escola, canal da educação. Oficina TV Escola de Produção de Vídeos. 2016. 

Acessado em:<https://docs.google.com/document/d/1IHjRL0-xqRn-j5j-

WrkpDXN2tMz8y62Vg2tZJQ24FGo/edit#>. Acesso em 13 mar. 2017. 

BOFF L. Saber cuidar: Ética do Humano Compaixão pela Terra. Boff L. Petrópolis (RJ): 

Vozes; 1999.  

COUTO, S. Método Paulo Freire: princípios e práticas de uma concepção popular de 

educação.Dissertação (Mestradoem Educação). Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo. São Paulo:FEUSP, 1999.Disponível em: 

<http://www.acervo.paulofreire.org:8080/xmlui/handle/7891/141>. Acesso em 14 mar. 2017.  

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: 

Pedagógica e Universitária, 1986.  

MUCCI, J. L. N. Introdução às ciências ambientais. In: PHILIPPI JR, A. & PELICIONI, M. C. F. 

(Ed.). Educação ambiental e sustentabilidade. São Paulo: Manole, 2005. p. 15-37. 

ZABALA, Antoni. A Prática Educativa: Como ensinar. AntoniZabala Licenciando em 

Pedagogia. —Porto Alegre: ArtMed,2007. p. 89-111.   
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9795.htm
https://docs.google.com/document/d/1IHjRL0-xqRn-j5j-WrkpDXN2tMz8y62Vg2tZJQ24FGo/edit
https://docs.google.com/document/d/1IHjRL0-xqRn-j5j-WrkpDXN2tMz8y62Vg2tZJQ24FGo/edit
http://www.acervo.paulofreire.org:8080/xmlui/handle/7891/141


 

 

36 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

005 - PALESTRA DE DIVULGAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DA 
NEUROCIÊNCIA NA ESCOLA E DO MÉTODO BRAIN-BASED LEARNING 
 

Carlos Eduardo Izaguirre da Silva(1), Mário Sérgio Nunes Bica(2),Thiago Francisco 

Rodrigues(3) 

 

 
 
(1) Pós-graduando da Especialização em Neurociência aplicada à Educação; Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA); Uruguaiana, Rio Grande do Sul; eduizaguirre@yahoo.com.br;  
(2) Pós-graduando da Especialização em Neurociência aplicada à Educação; Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA); Uruguaiana, Rio Grande do Sul; mario_soad@msn.com;  
(3) Pós-graduando da Especialização em Neurociência aplicada à Educação; Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA); Uruguaiana, Rio Grande do Sul; bilachy@yahoo.com.br;  

 

RESUMO 

A Neurociência e a Educação já começam a estabelecer um diálogo, que tem como um dos 

principais focos a qualificação do processo de ensino e aprendizagem nas nossas instituições de 

ensino. O método Brain-Based Learning ou aprendizagem baseada no cérebro é uma abordagem 

baseada em como a Neurociência pode prover um arcabouço biológico para o processo ensino-

aprendizagem. Realizou-se uma palestra, a qual foi desenvolvida em 18 slides, para professores e 

alunos do turno da noite (Educação de Jovens e Adultos) de uma escola da rede pública estadual, 

onde se usou o tempo do intervalo do recreio para desenvolver a atividade. Notamos grande 

interesse da maior parte dos participantes, através do silêncio e dos olhares atentos, os quais se 

manifestaram sinalizando que entenderam alguma coisa do conteúdo que foi apresentado, inclusive 

com alguns questionamentos ao final da apresentação referente ao assunto abordado. Entendemos 

que foi realizada uma importante ação de divulgação dos estudos realizados durante a 

Especialização em Neurociência aplicada à Educação, atingindo um público mais amplo com 

professores e alunos, que os participantes puderam ainda se identificar e relacionar os princípios de 

funcionamento do nosso cérebro abordados na palestra e associando os mesmosno dia-a-dia da sua 

sala de aula. 
Palavras-Chave:Palestra, Neurociência, Educação, Brain-basedlearning. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Neurociência e a Educação já começam a estabelecer um diálogo, que tem como um dos 

principais focos a qualificação do processo de ensino e aprendizagem nas nossas instituições de 

ensino. No entanto, ainda existe pouca informação e, principalmente, apropriação do que vem sendo 

discutido como propostas que possam vir a serem inseridas nas metodologias pedagógicas, sabendo 

que a Neurociência é essencial para o entendimento da aprendizagem e memória, entretanto pouco 

se sabe sobre sua aplicação na Educação (RAMOS, 2014). 

A aprendizagem, portanto, é o processo em virtude do qual se associam coisas ou eventos no 

mundo, graças à qual adquirimos novos conhecimentos. Os processos de aprendizagem e memória 

modificam o cérebro e a conduta de quem os experimenta (MORA, 2004). Denominamos memória 

o processo pelo qual conservamos esses conhecimentos ao longo do tempo, sendo assim, memória é 

mailto:eduizaguirre@yahoo.com.br
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mailto:bilachy@yahoo.com.br
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a aquisição, a formação, a conservação e a evocação de informação (IZQUIERDO, 2002). A 

aquisição é também chamada de aprendizagem onde só se grava aquilo que foi aprendido. 

O método Brain-Based Learning ou aprendizagem baseada no cérebro é uma abordagem 

baseada em como a Neurociência pode prover um arcabouço biológico para o processo ensino-

aprendizagem, e como ajuda a explicar comportamentos de aprendizagem. Essa forma de 

aprendizagem também engloba os seguintes conceitos educacionais: estilos de aprendizagem, 

múltiplas inteligências, aprendizado cooperativo, simulações práticas, aprendizagem experimental, 

aprendizagem baseada em estudo de caso, educação psicomotora (WILSON, 2017). 

Diante desse contexto, torna-se pertinente a discussão do tema de divulgação e 

popularização da Neurociência na escola, tal como a apresentação do método Brain-Based 

Learning, cujo objetivo dessa atividade foi de estabelecer um diálogo em forma de palestra com 

professores e alunos de uma escola da rede pública estadual e, com isso, despertar a sua atenção 

para alguns princípios baseados nas afirmações científicas e possíveis implicações no processo 

ensino-aprendizagem. 

 

METODOLOGIA 

 

Foi contatada a Escola Pública Estadual Marechal Cândido Rondon,no município de 

Uruguaiana/RS, através da direção da escola, a qual indicou a apresentação da palestra para o turno 

da noite (Educação de Jovens e Adultos), que foi realizada no dia 24/11/2016. O público-alvo da 

apresentação foram os professores e os alunos que usaram o tempo do intervalo do recreio para 

desenvolver a atividade.A escola, no dia e hora da apresentação disponibilizou o seu salão de atos, 

material de projeção de imagens para os slides, assim como aparelho de áudio. 

Tratando-se do tema principal, que visa identificar conceitos de memória e aprendizagem em 

práticas pedagógicas assim como o método Brain-Based Learning, destacamos os princípios que 

nortearam a palestra, a qual foi desenvolvida em 18 slides (Power Point): 

- A importância da integridade corpo/mente, e com isso a importância de aulas de atividade prática, 

exercícios e de manipulação de objetos; 

- Uma boa alimentação durante a jornada escolar diária; 

- Sociabilidade do cérebro, e a necessidade de atividades que envolvam diálogo, e a formação de 

grupos para que haja sempre a troca de ideias; 

- A importância da atenção, que está bem relacionada através de atividades como a utilização de 

jogos com regras bem definidas, desafiando os estudantes ao entendimento, e consequentemente ao 

prazer de estar envolvido na atividade; 

- Restrição de se fazer mais um tipo de atividade ao mesmo tempo;  

- A individualidade de cada estudante em organizar seu aprendizado; 

- A importância da repetição, principalmente, através da utilização de diferentes estratégias 

metodológicas, tais como algumas supracitadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com um público de aproximadamente, 100 (cem) pessoas entre professores, alunos e 

funcionários da escola, os palestrantes realizaram a palestraem 20 (vinte) minutos. 
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A introdução do assunto foi com o conceito de memória (IZQUIERDO, 2011) e sua 

importante relação com processo de aprendizagem. Além disso, outros aspectos tais como a 

plasticidade neural, a motivação, sistema de recompensa, contextualização, estresse, estímulos 

multissensoriais, que servem de fator essencial para obter-se maior sucesso na aprendizagem, 

também foram expostos, no entanto, todos com termos de fácil entendimento, sem muito 

aprofundamento teórico, mas sem deixar de ser fiel ao discurso neurocientífico. 

Uma citação de Morais (2014) foi utilizada, no final da apresentação, com intuito de 

compactar e reforçar todas as informações compartilhadas durante a fala, eis que: 
“Quanto mais estímulos, incentivos, desafios e recompensas, maiores e mais densas serão 

as redes sinápticas se conectando. A capacidade de aprender não cessa. A plasticidade 

neural, capacidade de se renovar e gerar novos neurônios mostra que, diante de tarefas mais 

complexas que ‘exijam’ maior quantidade de atributos das funções executivas envolvidas 

(atenção, concentração, memória, criatividade), mais eficientes se tornam!” (MORAIS, 

2014, p. 96). 

 

 
Figura 1 –Palestrantes e público. 

 

 
Figura 2 – Palestrante e palestra (Data Show). 

 



 

 

39 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

 
Figuras 3 e 4 – Público (professores e alunos). 

 

Após o término da apresentação da palestra, ocorreram os seguintes questionamentos: 

- Quem não entendeu nada do que foi apresentado? 

- Quem entendeu alguma coisa do que foi apresentado? 

- Quem entendeu tudo do que foi apresentado? 

- Se alguém possui algum questionamento aos palestrantes? 

Quando foi solicitado pelos palestrantes, que o público presente levantasse as mãos, nas três 

primeiras perguntas, como forma de termos um resultado referente ao entendimento do conteúdo 

ministrado, a maioria dos presentes manifestaram-se sinalizando que entenderam alguma coisa do 

conteúdo que foi apresentado.Notamos ainda o grande interesse da maior parte dos participantes, 

através do silêncio e dos olhares atentos, inclusive com alguns questionamentos ao final da 

apresentação referente ao assunto abordado. 

 

CONCLUSÕES 

 

Dessa forma, entendemos que foi realizada uma importante ação de divulgação dos estudos 

realizados durante a Especialização em Neurociência aplicada à Educação, e atingindo um público 

mais amplo com professores e alunos, que os participantes puderam ainda se identificar e relacionar 

os princípios de funcionamento do nosso cérebro abordados na palestra e associando os mesmosno 

dia-a-dia da sua sala de aula. 
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RESUMO 

O presente trabalho traz em seu contexto uma série de abordagens obtidas através da 

realização do estágio de observação docente, durante a formação em Licenciatura em Ciências 

Biológicas, um relato de experiência embasado em referencias teóricos da educação e focado na 

realidade escolar. Faz parte do objetivo expor situações observadas a partir de uma análise crítica e 

reflexiva acerca da formação e ação docente e demais aspectos do cotidiano escolar. De acordo com 

diversos pressupostos referentes à formação inicial de professores, principalmente nos que 

concernem a prática e teoria envolvidas na profissionalização, é importante que sejam realizadas 

tarefas e atividades que justifiquem e embasem a prática docente. Para isto e como parte de tais 

atividades, o estágio docente, tanto de observação quanto de regência, se promulga como 

metodologia imprescindível aos cursos de licenciatura, devido ao grande valor instrutivo que 

propicia. Como pontos analisados há destaque para o perfil discente e docente, focando em duas 

turmas do Ensino Médio e na professora que ministrou a disciplina de Ciências a estas turmas. A 

discussão se dedica a relação aluno/professor e da dependência metodológica dos primeiros em 

relação ao segundo o que demanda imensa responsabilidade a este, principalmente no que se refere 

a promover construção do saber significativa. Por fim, como já dito antes o estágio se configura 

como prática propulsora e ratificadora de ações críticas e comprometidas com o exercício de 

aprender e ensinar por isso deve ser, sempre que possível, promovido e compartilhado como 

vivência significativa durante a formação inicial. 
Palavras chave: Estágio de observação, formação inicial, teoria/prática, relato de experiência. 

 

INTRODUÇÃO 

 
A profissionalização docente é relativamente jovem, fato paradoxal se considerarmos a 

história da educação, essa sim, bastante antiga, sendo inclusive um dos pilares das civilizações, 

principalmente a contemporânea. Segundo PENIN (2009, 16): 

 
É possível identificar o início da profissão docente há pouco mais de 300 anos, no século 

XVIII, num contexto sociopolítico bem específico: desenvolvimento da urbanização, 

fortalecimento das cidades, o questionamento da aristocracia, o aparecimento da burguesia 

revolucionária e suas lutas por democratização. 

 

Mas de fato, o que muitos sabem sobre educação transita entre o senso comum e o 
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imaginário, no qual o que mais se idealiza é a profissão docente. Todos, se não a grande maioria, 

sabem dizer qual é a educação ideal e qual é o melhor professor, mas o incutido nas entrelinhas do 

processo educativo, como por exemplo, os motivos de ser de determinada maneira, certo padrão a 

ser seguido, o porquê de seus agentes educacionais agirem conforme relativo modelo, seu real 

“trabalho”, seu real “papel”, e finalmente, o que se espera da educação, permanece oculto. Isso 

parece espantoso, dito assim, como uma verdade que é apenas ignorada, então seria leviandade não 

ressaltar que isso é justificado por diversos fatores, sendo eles sociais, econômicos, culturais e 

muitos outros, no entanto este não é foco para hoje, mesmo assim chama a atenção o pior disto 

tudo, que é fato de muitos profissionais também ignorar os pressupostos, saberes, tarefas, local e 

áreas de atuação e responsabilidades de sua profissão. 

A profissão docente é permeada por diversas vivências que vão deste a formação inicial até 

diversas fases de atuação, sendo sempre perpassada pela formação continuada, como afirma Tardif 

(2011) “a docência é feita de saberes assim sendo, devemos situar o saber docente na interface entre 

o individual e o social, entre quem atua e o sistema, capturando a sua natureza social e individual 

como um todo, o saber é diverso, temporal e principalmente fruto de formação e experimentação”. 

De acordo, com o exposto, podemos justificar a importância de uma formação docente que 

explore a epistemologia do saber científico, pedagógico e prático, no que se refere a este último 

ressalta-se a vivência do estágio docente, primeiro como campo do saber e segundo como aporte 

metodológico para a formação inicial do professor. O estágio se visto como campo do 

conhecimento ganha estatuto epistemológico. Pimenta (2012), que faz com que a tradicional 

redução à atividade prática instrumental seja superada. 

Do ponto de vista de educador em formação docente inicial, muitas são as necessidades 

epistemológicas a serem supridas dentro deste período, e em meio a construção de conhecimentos 

científicos, pedagógicos e metodológicos, a superação da visão de que o estágio é a parte prática da 

formação é mais difícil de ser vencida, por esta razão é que a atividade do estágio se torna muito 

importante e nas palavras Freire (1996) de que encontramos a melhor justificativa: 

 
Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro horas da tarde. Ninguém 

nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma, 

como educador, permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. (FREIRE, 1996, 

58.)   

 

Por hora, não há como deixar de relatar que no cerne de atividades pertinentes ao estágio 

como parte dos conhecimentos construídos ao longo de uma trajetória acadêmica, se torna mais 

fácil perceber com clareza o pressuposto por Freire (1996) que poeticamente nos disse não haver 

“docência sem discência”, sobre vários prismas podemos analisar tal afirmação, trazemos para hoje 

o ponto de que se um futuro educador pretende romper com uma educação dominadora e bancaria 

aos termos do autor, deve dar-se ao trabalho de romper primeiro consigo mesmo, e deixar ser objeto 

em sua aprendizagem, o porquê destas palavras serem tão significativas no contexto do estágio se 

traduz no fato de ser uma oportunidade única onde o ser docente e discente se encontra em um só 

lócus, seja na personificação ou na burocracia, em outras palavras aluno e professor em um só, 

tendo a oportunidade de estar na escola, com alunos e professores, fazendo o fazer do aluno ao 

aprender o fazer do professor. Se tal fato, não merece ser visto com olhos críticos e ávidos por 

saber, o que mais merece? 

O presente trabalho tem por objetivo relatar vivências obtidas através da realização do 
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Estágio Curricular Supervisionado de Biologia no Ensino Médio I ocorrido em turmas de primeiro 

ano de uma escola Estadual, localizada na cidade de Cacequi/RS. Dentre os pontos destacados 

foram abordadas questões referentes à contribuição deste para a formação docente e a análise de 

questões referentes ao cotidiano escolar. 

 

METODOLOGIA 

 
Foram escolhidas para serem observadas duas turmas do primeiro ano do Ensino Médio, 

sendo respectivamente a turma 101 e 102. As turmas eram compostas por cerca de quinze alunos 

cada, a maioria do sexo feminino, todos se acomodavam bem na sala de aula que era bastante 

ampla, sentavam-se sempre em grupos, duplas ou trios, foi observado que em ambas os meninos se 

agrupavam separadamente, sempre mais ao fundo da sala. 

Sobre a turma 101, nunca foi presenciada uma aula na qual todos os alunos estivessem 

presentes, a professora sempre ao fazer a chamada era avisada pelos demais sobre os alunos que 

ainda faziam parte da turma, uma vez que muitos acabaram trocando de turno, escola, ou passando 

a integrar o Ensino de Jovens e Adultos (EJA). O comportamento dos alunos era variado, alguns 

alunos eram mais inquietos ao mesmo tempo mais participativos, os concentrados mais tímidos e 

aqueles em que a professora tinha uma atenção mais redobrada, sobretudo quanto à realização das 

tarefas no caderno e entrega de atividades avaliativas. De modo geral se mostrou uma turma 

tranquila, por vezes passiva, parecendo estar mais absorta em outras questões que não as referentes 

à aula. 

A turma 102, era composta por 15 alunos, foi o que pode ser observado através da listagem a 

qual a professora realizava chamada, frequentavam a aula cerca de 10 à 12 alunos, no máximo. 

Havia cerca de cinco alunos repetentes, e suas idades variavam de 14 até 17 anos. Ainda que fosse 

uma turma mais participativa também era mais inquieta, os alunos pareciam divergir entre si, nunca 

foi presenciado nenhum momento e agressão verbal ou física que envolvesse um aluno ou outro, 

mas por diversas vezes pode-se observar troca de ofensas não direcionadas e comentários 

maliciosos sobre a conduta dos colegas.  

Quanto ao comportamento apresentado durante as aulas, os alunos formavam um grupo bem 

heterogêneo, os falantes precisavam ser repreendidos constantemente o que se assemelhou a turma 

101, inclusive sendo os mais participativos, alguns não realizavam as tarefas sempre na espera de 

alguém do grupo acabar primeiro e a professora dar a tarefa por encerrada. Por duas vezes a 

professora se ausentou da sala, e fora da presença dela eles foram mais impertinentes, arremessando 

objetos, uns contra os outros, saindo de seus lugares, falando alto e importunando os demais colegas 

que permaneciam em silêncio.  

A metodologia utilizada pela professora seguiu sempre o mesmo padrão em ambas as 

turmas, aulas expositivas dialogadas, nas quais o livro didático foi o único recurso metodológico 

utilizado, um aluno lia o tema referente à aula e na sequência a regente tecia alguns comentários 

com base no exposto através da leitura. 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 
 Durante o estágio, muitas são as questões a serem refletidas, para isso é preciso engendrar-se 

em um trabalho o mais despretensiosamente possível, no sentido de não estabelecer paradigmas 

para a observação, o que não redime a responsabilidade de observar, indagar e refletir sobre o 
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observado. Ter uma boa recepção por parte da instituição escolar faz com que a atividade se torne 

inclusive prazerosa, o local do professor é na escola, e poder contar com esta inserção no período de 

formação inicial é uma vasta oportunidade para agregar conhecimentos.  

 Do observado neste estágio, vários são os pontos positivos, começando pela estrutura física 

da escola, adequada ao padrão, oferece salas e ambientes que acomodam a comunidade de forma 

genericamente confortável. No entanto a biblioteca só é frequentada no momento de pegar os livros 

didáticos para utilizar na aula ou comprar o lanche oferecido pela responsável pelo local. Quanto a 

isso pode-se tecer um ponto negativo, quando questionada a responsável relatou que não havia 

nenhum interesse dos alunos muito menos dos professores em utilizar a biblioteca. De acordo com 

Costa (2013), a biblioteca exerce um papel fundamental no processo de aprendizagem: 

 
Acompanhar as mudanças do processo de ensino é tarefa da biblioteca escolar, antes vista 

apenas como espaço estático e pouco utilizado. Busca-se nesse novo paradigma entender a 

concepção de um ambiente de aprendizagem, acolhedor e prazeroso, capaz de promover o 

diálogo e interação com professores, estudantes e demais membros do ambiente escolar 

(COSTA, 2013, p.15.) 

 

 Ainda neste sentido, destaca-se em conjunto a falta de variabilidade metodológica, o que 

ficou evidente quando analisando a conduta da professora regente. Sua metodologia seguiu o 

mesmo padrão durante as 20 aulas observadas, sempre utilizando o livro didático, seguido por 

explanações algumas vezes dialogadas, outras não e fechando com a sugestão de que os alunos 

realizassem um registro em seus cadernos na forma de resumo. Talvez, aparentemente, não exista 

prejuízo pedagógico em sua conduta, mas diante de tudo que se tem pesquisado a cerca de métodos 

e possibilidades de se atuar em sala de aula, tal postura se revela um problema grave. Sabe-se que o 

professor quando atuante em sala de aula age como porta-voz do conteúdo escolar e este conteúdo 

não se restringe apenas ao que está no livro, um conhecimento específico, conjunto de fatos ou 

conceitos, mas é uma forma de construir conhecimento, ele é o mediador do processo de 

aprendizagem (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNANBUCO, 2007, p. 151).   

 Existem diversas maneiras de se mediar o conhecimento e nos preceitos mais basais 

pertinentes a qualquer educador. Freire (1996) já promulgava em palavras poéticas, mas veementes 

que ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Foi para os professores em formação 

principalmente, que ele cunhou o “pensar certo” e por isto, nesta situação, na qual se verifica uma 

falha não é sobre ela apenas que devemos nos deter e sim sobre o “pensar certo”, pois ainda 

utilizando as palavras do autor afirmamos que é pensando criticamente a prática de hoje ou de 

ontem que se deve melhorar a próxima prática. 

 São muitas as questões que podem se exploradas sob o prisma da prática docente, e outras 

tantas se focarmos na prática discente, muitas vezes negligenciada, como se houvessem apenas 

manuais para o professor e nunca para o aluno, o que é uma inverdade. Talvez o aluno não saiba 

mas faz parte do papel do professor, informar-lhe e criar meios para que ele se assuma como sujeito 

de sua aprendizagem (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNANBUCO, 2007, 122). Ao professor cabe 

ainda desafiá-lo, com conhecimentos científicos presentes em seu dia, variar metodologias, propor 

experimentos, deixando-os atuantes em sua aprendizagem com visões próprias, pois conforme 

Giroux (1987) é através da autoprodução que os sujeitos da escola atribuem sentido as suas vidas 

através da história e cultura que eles não apenas incorporam, mas que também produzem. 

CONCLUSÃO 
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 Durante o período de estágio tanto de observação quanto de regência tem-se a oportunidade 

de vivenciar dois lados do mesmo contexto, é chegada a hora de pôr em exercício os conhecimentos 

obtidos ao longo da licenciatura, bem como rever questões pertinentes a atividade em si. O ideal é 

que desde o início da formação se busque aporte que embase a parte discente, a fim de melhor 

executar a docente, sempre ciente de que por mais que se rompa com os elos acadêmicos faz parte 

desta profissão a reflexão e formação constante. Neste sentido justificam-se debates pessoais e 

reflexivos buscando um trabalho proveitoso, o que a referida atividade proporcionou de maneira 

bastante surpreendente, uma vez que imersos no universo acadêmico (de provas, trabalhos e 

leituras) muitas vezes nos falta o real discernimento de quais são as propostas mais enriquecedoras 

que devemos aceitar a fim de ampliar conhecimentos em prol de nossa formação.   

Da realidade observada dentro do cotidiano escolar e fazendo jus aos anos de formação e as 

expectativas pessoais acerca da educação, é viável destacar que metodologias inovadoras sempre 

surgem como uma boa contribuição para que sejam quebrados os ciclos viciosos que vão sendo 

criados ao longo dos anos de rotina dentro da escola. Por isso acreditamos que elas devem ser 

sempre buscadas pelo profissional docente, para isso basta só nos entregarmos a simples reflexão de 

como deve ter sido revigorante para uma professora dos anos noventa receber um Datashow para 

ministrar suas aulas, com certeza deve ter pensado que imagens de animais e plantas com uma 

melhor definição seriam bem mais proveitosas do aprendizado, é só um exemplo. 

Por fim, gostaríamos de dizer que por sorte ou pela visão avançada e comprometida de 

nossos professores muitas vezes somos jogados em tal contexto, (como o do estágio) e ainda bem 

que não a deriva, todo o trabalho, os estudos, relatos e discussão nos levaram a um estágio que sim 

foi significativo, de tal maneira que nos é satisfatório registrar e partilhar, o contentamento, fruto 

deste trabalho, de grande peso para à formação docente. 
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RESUMO 

O trabalho faz referência a uma atividade interdisciplinar entre os professores de Educação 

Física e Ciências de orientação com uma turma de 9º ano de uma Escola Estadual da cidade de 

Santiago/RS, com o intuito de reforçar os conceitos estudados em cinemática, tais como: 

referencial, movimento, repouso, aceleração, trajetória, movimento uniforme. A atividade contou 

com 4 h/aulas, sendo que primeiro ocorreu à orientação dos alunos para a compreensãoda atividade, 

a divisão da turma em equipes, a distribuição de prismas em pontos estratégicos e de mapas as 

equipes para suas orientações. Após a atividade os alunos foram estimulados a explorar a atividade 

entendendo os conceitos de física envolvidos na ocasião. Para avaliação os discentes responderam 

um questionário aberto envolvendo questões referentes à relação da atividade com o conteúdo; 

definição de conceitos através da prática e o entusiasmo em realizar a atividade. Concluímos que a 

atividade mostrou-se prazerosa e envolvente, os estudantes saíram da sala de aula, realizaram 

conexões da prática com o conteúdo de física, entenderam os conceitos expressos no livro didático, 

realizaram os cálculos do percurso realizado, entenderam aceleração e repouso. Percebeu-se que a 

atividade contribuiu para o trabalho em grupo, organização, conscientização em posicionar o mapa 

no sentido real do espaço, localização, determinação dos pontos a serem visitados, desenvolvimento 

de estratégias para definir o melhor trajeto, comprovando que trabalhos práticos são essenciais para 

o discente aprender e desenvolver o gosto por determinada disciplina. 
Palavras-Chave:Ciências, Física, trajetória, trabalhos práticos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O ensino de Física na disciplina de Ciências no Ensino Fundamental privilegia a matemática e 

não a parte conceitual tornando a matéria distante, complexa e pouco atrativa para o aluno. Dessa 

forma, observamos o desinteresse dos discentes na sala de aula, a falta de motivação diante de um 

conteúdo novo, de difícil compreensão.  

Observam Pozo e Crespo (2009) que a perda de sentido do conhecimento científico não só 

limita sua utilidade ou aplicabilidade por parte dos alunos, mas também seu interesse e relevância. 

De fato, como consequência do ensino recebido os alunos adotam atitudes inadequadas com os 

próprios fins da ciência, que se traduzem sobretudo em falta de motivação ou interesse pela 

aprendizagem desta disciplina. 
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É mister que necessitamos buscar novas formas de integração, usando a interdisciplinaridade 

entre uma disciplina que tem grande afinidade com os alunos, como a Educação Física, disciplina 

essa que é vista como prazerosa, pois permite contato com a natureza, o discente está livre da sala 

de aula, pode locomover-se e realizar diferentes tipos de atividade. Dessa forma, por que não 

poderíamos integrar essa disciplina nas aulas de Ciências e utilizar essa movimentação nas aulas de 

Física para o 9º ano, especificadamente cinemática? 

Sabemos que professores que aplicam ideias construtivistas ao ensino-aprendizagem, 

admitem que esta não ocorre somente pela memorização, mas pela intensa atividade mental do 

aluno. Portanto, cabe ao aluno não somente memorizar, mas também fazer relações e atribuir 

significados àquilo com que toma contato nas situações de ensino-aprendizagem (CAMPOS; 

NIGRO, 2009). 

Corroboram De Carvalho et al, p. 10,11 (2010): 

 
É importante lembrar que o processo cognitivo evolui sempre numa reorganização do 

conhecimento, que os alunos não chegam diretamente ao conhecimento correto. Este é 

adquirido por aproximações sucessivas, que permitem a reconstrução dos conhecimentos 

que o aluno já tem. Assim, é importante fazer com que as crianças discutam os fenômenos 

que as cercam, levando-as a estruturar esses conhecimentos e a construir, com seu 

referencial lógico, significados dessa parte da realidade. 

 

A necessidade de atribuir uma nova variável para a explicação de um determinado fenômeno 

é o início da formulação de um conceito – etapa fundamental para o ensino de Ciências (DE 

CARVALHO et al, 2010).  

É fundamental permitir o entendimento que as aulas de Ciências estão ligadas aos fatos 

cotidianos. Ao estudar as leis de movimento e as relações entre aceleração e massa, compreendendo 

o princípio da inércia, o estudante certamente utilizará algumas noções matemáticas, uma vez que 

essas grandezas guardam entre si relações muito precisas. Uma vez atingido certo nível de 

compreensão da realidade, o estudante passará a atuar na vida cotidiana de maneira a perceber, por 

exemplo, a necessidade do cinto de segurança em um automóvel ou avião. Mesmo que não se 

recorde das equações do movimento, o cidadão terá uma atuação social muito diferente em relação 

ao aprendizado profundo (BIZZO, 2009). 

Nesse contexto, o professor precisa ser visto como profissional da aprendizagem, não do 

ensino; deve aí unir duplo desafio: saber aprender bem, para, em decorrência, saber fazer o aluno 

aprender bem (Demo,2006). 
 

METODOLOGIA 
 

A atividade contou com 4 h/aulas, ocorrendo de forma interdisciplinar nas aulas de Ciências e 

Educação Física, de uma escola pública de Santiago/RS, no 9º ano do ensino fundamental, com 32 

alunos. Primeiramente ocorreu à orientação dos alunos para que conhecessem a atividade, através 

de explicação em powerpoint da prática a ser desenvolvida. Antes da atividade foi realizado um 

mapa do pátio da escola,estabelecendo pontos para seu percurso, nesta condição foi distribuído 

prismas em pontos de controle tidos como referência. Os alunos foram divididos em grupos, 

recebendo cada, um mapa contendo sua respectiva trajetória, um cartão controle para comprovar a 

passagem pelos prismas e uma caneta. Após o sinal do coordenador da atividade, os grupos abriram 
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o mapa e saíram em busca do registro dos pontos demarcados que deveriam visitar. A equipe que 

terminasse o trajeto no menor espaço de tempo e sem cometer erros seria declarada vencedora. A 

atividade continuou em aula de Ciências, onde ocorreu à conexão da atividade prática com a relação 

de conteúdos, evidenciando os conceitos de trajetória, referencial, aceleração, repouso, tipos de 

movimento, a distância entre os prismas. A avaliação adotada foi quali-quantitativa. Os discentes 

responderam um questionário aberto referente à relação da atividade com o conteúdo; definição de 

conceitos através da prática e o entusiasmo em realizar a atividade. 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Quando questionados sobre a relação do conteúdo com a prática, notou-se que 85% dos 

alunos não conseguiram realizar a relação dos conteúdos estudados em ciências com a prática 

realizada. Deixaram claro, que acreditavam que era apenas mais uma atividade da disciplina de 

Educação Física, não fizeram relação da atividade com as aulas de Ciências, pois o conteúdo 

estudado em Física é muito chato e não chama a atenção. Compreendemos que o conteúdo de Física 

nas aulas de Ciências torna a aula mais difícil, pois além do conhecimento científico o aluno precisa 

fazer a relação desta matéria com a matemática. Aí esta a tarefa do professor entender que o ensino 

tradicional de Ciências não consegue promover aprendizado, é necessário levar a compreensão da 

união entre conteúdo estudado e prática cotidiana. Relatam Pozo e Crespo (2009) se o aprendizado 

de Ciências tem como meta dar sentido ao mundo que nos rodeia e entender o sentido do 

conhecimento científico, e não apenas conseguir que seja repetido como mantra, a tarefa é 

extremamente complexa e laboriosa, exigindo uma mudança conceitual. Aprender ciência seria 

adquirir corpos de conhecimento e formas de raciocínio úteis somente para esse âmbito do saber, 

que não seriam nem melhores, nem piores do que as formas de conhecimento cotidiano. 

As aulas de Ciências podem e devem ser planejadas para que os estudantes ultrapassem a ação 

contemplativa e encaminhem-se para a reflexão e a busca de explicações, pois é dessa forma que os 

estudantes terão a chance de relacionar objetos e acontecimentos e expressar suas ideias (DE 

CARVALHO et al 2010). 

Em relação à pergunta dois, quais os conceitos estariam explícitos através da prática realizada. 

Como o questionário foi aplicado na sala de aula, a professora pediu para os alunos que buscassem 

em seu caderno e livro didático, quais os conceitos que poderiam estar implícitos na atividade 

realizada. Lembrando que até a atividade os discentes estudaram apenas conceitos de Física, a 

Química foi estudada no terceiro trimestre. 

Tivemos 85% dos discentes que elencaram conceitos vistos em cinemática, incluindo 

trajetória, movimento, repouso, aceleração, inércia, distância. 

Acreditamos que o direcionamento da resposta em relação ao livro didático, foi fundamental para 

que o estudante observasse que a prática realizada estava inserida em seu contexto, entendendo a 

relação entre cotidiano e conhecimento científico. Também observamos que ocorreram 

questionamentos entre os mesmos durante as respostas, alguns observavam conceitos em relação à 

atividade, ajudaram uns aos outros, ficavam felizes quando conseguiam estabelecer as conexões 

entre teoria e prática. Uma atividade para desenvolver o conhecimento científico parte da 

proposição de um problema pelo professor. O problema é a mola propulsora das variadas ações dos 

alunos: ele motiva, desafia, desperta o interesse e gera discussões. Resolver um problema intrigante 

é motivo de alegria, pois promove a autoconfiança necessária para que o aluno conte o que fez e 
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tente dar explicações (DE CARVALHO et al, 2010). 

É preciso levar em conta que todo o conteúdo de saber é resultado de um processo de 

construção de conhecimento. Por isso, dominar conhecimentos não quer dizer apenas apropriação 

de dados pré-elaborados, produtos prontos do saber acumulado. Mais do que dominar os produtos, 

interessa aos alunos compreender que estes são resultados de um processo de investigação 

(MARANDINO, SELLES, FERREIRA, 2009). 

Em referência a questão três onde eram questionados sobre o entusiasmo em realizar a prática 

estabelecida notou-se que 93,4% dos alunos responderam que gostaram de realizar a atividade por 

que saíram da sala de aula, aprenderam física de forma prazerosa, entenderam os conceitos 

expressos no livro didático, realizaram os cálculos do percurso realizado pelo grupo, entenderam 

conceitos de forma prática como aceleração, repouso, trajetória, inércia e movimento. Campos e 

Nigro (2009) observam que o conhecimento científico envolve a criatividade e a imaginação, 

mesmo sendo esse conhecimento baseado em observações do mundo natural e derivado delas. A 

Ciência requer a “invenção” de explicações, e isso requer muita criatividade.  

Analisa Bizzo (2009) o ensino de Ciências, exerce duas funções na educação básica. Para a maioria 

dos estudantes, a aprendizagem escolar permite desenvolver habilidades envolvidas na 

“alfabetização científica e tecnológica” – conjunto de habilidades e competências necessários para o 

pleno exercício da cidadania no mundo contemporâneo. Para outros estudantes, no entanto, a 

aprendizagem das ciências será a base de uma carreira profissional na qual a ciência tem papel 

central. 
 

CONCLUSÕES 
 

Nota-se que atividades interdisciplinares são fundamentais para integração entre conteúdos, 

salientando que conhecimento científico e cotidiano estão relacionados, percebeu-se que a atividade 

contribuiu pra o trabalho em grupo, organização, conscientização do grupo em posicionar o mapa 

no sentido real do espaço, localização, determinação dos pontos a serem visitados, desenvolvimento 

de estratégias para definir o melhor trajeto e ganhar o percurso. 

Outro ponto a considerar foi a união dos conceitos trabalhados em aula com a atividade 

realizada, os alunos ficaram empolgados em conseguir realizar a analogia do movimento no pátio 

da escola com a trajetória, a inércia e o deslocamento. Estabeleceram relações entre posição final e 

inicial durante a trajetória, observaram que o fator tempo é uma variável que faz a diferença, que os 

movimentos podem ser classificados em curvilíneos e retilíneos, que a aceleração pode interferir na 

trajetória. 

Comprovamos que trabalhos práticos, bem definidos e discutidos, são essenciais para o 

discente aprender e desenvolver o gosto por determinada disciplina, além de auxiliar o docente a se 

aproximar de seus alunos, notará a satisfação dos mesmos em relação a sua atuação profissional.  
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RESUMO 

Uma formação ampla e comprometida com a sociedade, decorrente da aproximação com temas 

controversos, é tônica da atuação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Farroupilha, Campus Santo Augusto (IFFAR SA). A implementação do currículo integrado é 

realizada com exibições de filmes nacionais, que objetivam contribuir com o desenvolvimento 

conceitual complexo dos estudantes, nas diversas áreas do conhecimento, particularmente em 

Biologia, ao relacionar as dimensões de trabalho, ciência e cultura com o fazer e o pensar, em que 

os sujeitos se constituem críticos e conscientes. Para seleção dos filmes, o grupo de professores 

discutia a temática e escolhia o filme a ser exibido. Pelo menos três professores de diferentes áreas 

do conhecimento responsabilizavam-se pelas atividadesdo cine-fórum: preparação prévia (leitura de 

textos, indicação de sites, análise de obras de arte, dentre outros), e, após exibição e discussão do 

filme, sistematização (elaboração de textos, releituras de obras de arte e leituras complementares). 

Neste relato, apresentamos os filmes e alguns conceitos sistematizados: Lixo Extraordinário 

(catação, materiais e substâncias; contaminação por seres vivos e substâncias; gestão de resíduos 

sólidos e líquidos; artes; obra de arte; sustentabilidade; qualidade de vida; ...); Terra Vermelha 

(questão indígena; ser humano; direitos edeveres; corpo humano,...) e o documentário Muito Além 

do Peso (imagens; desejos; informações equivocadas; obesidade; sobrepeso; qualidade de vida,...). 

Os conceitos da Biologia foram contextualizados e ressignificados, no contexto social e dos direitos 

humanos, de maneira que as reflexões propiciadas permitiram novas compreensões e formação de 

uma nova consciência social e ambiental. 

 
Palavras-Chave:Significação conceitual, cinema nacional, conceitos contextualizados, currículo integrado.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A preocupação na educação básica com uma formação ampla e comprometida com a 

sociedade em geral, de modo a propiciar reflexões decorrentes da aproximação com temas 

controversos, tem sido a tônica da atuação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Farroupilha, Campus Santo Augusto (IFFAR SA). Os institutos federais foram criados com 

incumbência de integrar o ensino médio ao técnico e, para isso, os diálogos integradores entre as 
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várias áreas do conhecimento são buscados por meio da realização de projetos, que utilizam 

diversas estratégias para articular o ensino e a extensão. 

Neste contexto, diversas tecnologias contribuem para ampliar o local de aprendizagem e 

acesso ao conhecimento e informação. O que exige por parte da Escola, ações pedagógicas 

associadas às tecnologias da informação e canais de comunicação que fazem parte da rotina diária 

dos alunos. Dentro dessa perspectiva, o cinema não pode ser abolido do sistema educativo, pelo 

contrário, pois se consolida como forte elemento politizador, portanto a experiência do cinema deve 

ser aproveitada na escola (KLAMMER et al., 2006). 
[...] o cinema é uma forma de criação artística, de circulação de afetos e de fruição 

estética. É também uma certa maneira de olhar. É uma expressão do olhar que 

organiza o mundo partir de uma ideia sobre esse mundo. Uma ideia histórico-social, 

filosófica, estética, poética, existencial, enfim. Olhares e ideias postos em imagens 

em movimento, por meio dos quais compreendemos e damos sentido às coisas, 

assim como as ressignificamos e expressamos (TEIXEIRA; LOPES, 2003, p. 10). 

O cinema encanta, cria situações e provoca emoções em um curto espaço de tempo, a partir de 

narrativas em contextos históricos, sociais, políticos e éticos, desde acontecimentos reais até 

ficcionais. A criação de momentos para assistir e discutir estas narrativas fílmicas pode produzir 

reflexões e estudos de uma diversidade de fatos, provocando interações que mobilizem a formação 

e significação de conceitos científicos (VIGOTSKI, 2003). Ao assistirmos um filme, reconhecemos 

a possibilidade de identificar a diversidade cultural na escola, bem como aquelas provenientes de 

diversos pontos do Brasil, de maneira mais dinâmica e calcada em imagens que parecem facilitar a 

aprendizagem. O sentido dos filmes comerciais  
[...] emerge sempre do cruzamento entre o que este pretende transmitir e aquilo que 

o espectador interpreta/compreende. Mesmo que existam significados internos à 

própria obra, construídos desse ou daquele modo por quem o realizou (produtor, 

diretor, roteirista etc.), nada garante que esses significados sejam compreendidos ou 

apropriados pelo espectador exatamente como foram pensados e produzidos. 

(DUARTE et al., 2004, p. 45). 

Desta afirmação, depreendemos que apesar da incerteza quanto à compreensão e 

significação do tema em foco, alguns aspectos relevantes podem ser analisados de maneira efetiva 

ao tratarmos de questões tecnocientíficas e socioambientais, com a disponibilização de filmes 

específicos com uma historicidade relevante. E, assim como menciona Klammer et al. (2006), o 

cinema tornou-se conceito norteador como arte constituinte de uma função político-pedagógica. O 

cinema nacional é incorporado aos Projetos Político Pedagógicos dos cursos do IF Farroupilha 

(PPCs), via extensão articulada ao ensino,como instrumento de aprendizagem e implementação do 

currículo integrado. 

Sabe-se ainda, que o cinema pode também ser compreendido como uma indústria pensada e 

estruturada para inculcar determinadas ideologias, em que a indústria cultural constitui uma forte 

ferramenta de dominação. Dessa forma, existe a necessidade de atuação da escola na formação de 

indivíduos críticos e conscientes de seu papel enquanto integrantes de uma sociedade. Portanto, é 

fundamental propiciar um diálogo crítico para que exista a politização, de forma que os indivíduos 

compreendam as mensagens e ideologias veiculadas pelo cinema (KLAMMER et al., 2006). O 

Cine-fórum vem ao encontro dessa proposta, já que busca estabelecer relações indispensáveis entre 

os conteúdos escolares e a vivência do cotidiano, pois se a exibição de filmes for utilizada somente 

como instrumento, limita as múltiplas possibilidades de seu uso.  

Nos anos de 2015 e 2016, os estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio 
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(Técnico em Alimentos, Técnico em Informática, Técnico em Administração e Técnico em 

Agropecuária), com idade de 14 a 18 anos, tiveram oportunidade de participar de sessões do Cine-

fórum discutindo e refletindo sobre convivência social, cidadania e direitos humanos, através da 

exibição de filmes comerciais brasileiros produzidos em diferentes épocas e abordagens. O projeto 

Convivência Social, Cidadania e Direitos Humanos objetivou analisar, discutir, refletir e enfrentar 

preconceitos e discriminações, a partir da convivência escolar com repercussões na vida em 

sociedade. As atividades propostas envolveram leitura e debate de textos, em sala de aula, por 

solicitação dos professores de várias disciplinas, como etapa de fundamentação teórica para 

qualificar a participação nas sessões do cine-fórum.  

A organização das sessões considerou os PPCs e a Lei brasileira nº 10.006/2014, que 

acrescenta o § 8o ao artigo 26 da Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, para obrigar a exibição de filmes de produção nacional nas escolas de educação básica. 

Pretende-se que o ensino proporcionado nessa Instituição seja desenvolvido de modo articulado à 

pesquisa e à extensão, com um currículo norteado  
[...] pelos princípios da estética, da sensibilidade, da política, da igualdade, da ética, 

da identidade, da interdisciplinaridade, da contextualização, da flexibilidade e da 

educação como processo de formação na vida e para a vida, a partir de uma 

concepção de sociedade, trabalho, cultura, ciência, tecnologia e ser humano. 

(INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA, 2014, p. 14). 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, trazem na sua concepção teórico-

epistemológica da Educação Tecnológica o Currículo Integrado, a partir de uma nova concepção 

para o mundo do trabalho. 
Formação esta que se diferencia dos projetos vinculados ao interesse de mercado, 

uma vez que advoga a necessidade de formação de um profissional crítico, 

conhecedor de sua condição social e histórica e comprometido com as lutas da 

coletividade, na defesa de formas de produção economicamente sustentáveis e 

socialmente justas. (LOTTERMANN, HAMES e ROSMANN, 2016, p.94). 

Assim, buscaram-se espaços formativos de uma nova consciência social crítica sobre 

igualdade, equidade, cidadania e direitos humanos. Para Lottermann, Hames e Rosmann (2016, 

p.97), o desafio consiste em “introduzir ações capazes de construir um caminho que leve ao ensino 

integrado [...] em que o aluno possa perceber que o conhecimento é um todo, complexo e vinculado 

à realidade de todos nós”. De acordo com Bombassaro (2013), além da educação ter o desafio de 

criar, também tem a responsabilidade de efetuar ações para que o indivíduo aprenda a se relacionar 

com os outros buscando uma nova organização social.  

É nesta perspectiva que o cine-fórum, com exibições de filmes nacionais, objetiva contribuir 

para que o estudante atinja uma elaboração conceitual complexa nas diversas áreas do 

conhecimento, mas particularmente em Biologia, bem como colaborar no desenvolvimento de ações 

capazes de traçar um caminho que permita a realização do ensino integrado proposto, ao relacionar 

as dimensões de trabalho, ciência e cultura com o fazer, o pensar em que os sujeitos se constituem 

para tomadas de atitudes críticas e conscientes, frente aos desafios da atualidade. 
 

METODOLOGIA 
 

Para a seleção dos filmes, o grupo de professores discutia a temática e escolhia o filme a ser 

exibido responsabilizando pelo menos três professores de diferentes áreas do conhecimento para 

conduzir as atividades. As atividades do cine-fórum poderiam prever uma preparação prévia (leitura 
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de textos, indicação de sites, análise de obras de arte, dentre outros), ou sistematização após a 

exibição do filme e debates (elaboração de textos, releituras de obras de arte e leituras 

complementares). Neste relato, os filmes Lixo Extraordinário e Terra Vermelha e o documentário 

Muito Além do Peso são apresentados, bem como as discussões produzidas, à luz dos 

conhecimentos de diferentes áreas, tais como sociologia, história, biologia, geografia, direito, 

filosofia, com a mediação dos professores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O filme “Lixo Extraordinário”, produzido pelo artista plástico Vik Muniz, retrata a vida de 

alguns personagens que vivem e trabalham no Jardim Gramacho no Rio de Janeiro (o maior aterro 

sanitário (ou lixão) da América Latina). Com a premissa de montar quadros gigantes de sucata, o 

artista se aproxima de alguns catadores de lixo com quem vai estreitando um relacionamento e 

modificando a vida destas pessoas. Vik fotografa cenas destes personagens trabalhando no lixão e 

as reconstrói com o material coletado pelos catadores, na forma de quadros gigantes, em que os 

mesmos passam a fazer parte da criação e montagem. Discutir os direitos humanos das pessoas 

que trabalham em lixões e o modo de lidar com o lixo, bem como os problemas ambientais 

causados pelo gerenciamento inadequado dos resíduos, foi o pano de fundo das discussões. As 

questões relativas a saúde e ao bem-estar social dos catadores foram tematizadas. 

A arte pode ser transformadora e a partir dela podemos valorizar o trabalho, muitas vezes, 

discriminado e marginalizado dos catadores. Formar uma consciência para a não produção de 

lixo e para o gerenciamento adequado tem sido uma batalha diária na Escola. Há uma falta de 

preocupação com o consumo de materiais descartáveis, muitas vezes desconhecendo o processo 

de produção,geração e destino dos resíduos sólidos e líquidos, bem como com a qualidade de 

vida das pessoas que fazem esse gerenciamento final. As discussões possibilitaram reflexões 

sobre a sustentabilidade e os direitos humanos das pessoas, que trabalham em lixões. A vida dos 

catadores e recicladores de resíduos sólidos (lixo) é regrada pela Constituição Federal, como a de 

quaisquer outros cidadãosbrasileiros. A sua condição de vida e o espaço de trabalho não deve 

limitar seus direitos e deveres sociais. 

O filme “Terra Vermelha”, uma coprodução ítalo-brasileira de 2008, dirigida por Marcos 

Bechis, que trata dos povos indígenas no Brasil, propiciou discussões acerca da realidade indígena, 

dos seus valores, dos conflitos sociais vividos pelos indígenas, assim como a exploração e violação 

de direitos humanos. O filme aborda os conflitos pela posse de terras, enfrentados por índios 

guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul.  

Na região noroeste do Rio Grande do Sul, onde está localizado o campus Santo Augusto do 

IFFAR, indígenas Guaranis e Kaingang vivem e alguns deles estudam na escola. Nesse sentido, 

cabe ressaltar a importância em abordar a temática, discutir sobre a realidade dos povos indígenas 

no Brasil, particularmente destas tribos. A discussão foi feita a partir de uma análise de diferentes 

pontos de vista, como conflitos sociais e identitários vividos pelos indígenas e relação insustentável 

do consumo e dos meios para sobreviver, passando pela exploração e violação de direitos humanos 

pelos não índios que os cercam. Lembrando que a constituição brasileira reconhece aos índios a 

organização sobre as terras que tradicionalmente ocupam (BRASIL, 1988). Neste sentido, os alunos 

também questionaram e foram questionados sobre a questão das terras indígenas localizadas nas 

cidades próximas ao Instituto. A que povo indígena eles pertencem? Qual a sua identidade? 
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O documentário “Muito Além do Peso”, da diretora e roteirista Estela Renner, faz um alerta 

para o impacto negativo da obesidade, que vem causando vários problemas a população tornando-se 

grave problema de saúde pública. O filme destaca os problemas causados pelo consumo de 

alimentos como fast-foods, refrigerantes, batata frita e doces, muito comuns entre adolescentes e 

crianças, mostrando como responsáveis a indústria, a publicidade, o governo e a sociedade como 

um todo. Destaca que muitas vezes a falta de informação, principalmente dos pais, e as propagandas 

cada vez mais qualificadas e perversas, que omitem dados importantes ao consumidor e com 

estratégias publicitárias irresponsáveis endereçadas às crianças, contribuem para um consumo cada 

vez maior de alimentos pouco saudáveis e, com isso, promovem o sobrepeso e a obesidade.  

Por isso, “não se pode conceber hoje o ensino de Ciências sem que este esteja vinculado às 

discussões sobre aspectos tecnológicos e sociais que essa ciência traz na modificação de nossas 

sociedades” (CARVALHO, 2004, p. 3), ao mesmo tempo em que “o desafio é educar as crianças e 

os jovens, propiciando-lhes um desenvolvimento humano, cultural, científico e tecnológico, de 

modo que adquiram condições para enfrentar as exigências do mundo contemporâneo” 

(MARANDINO, SELLES e FERREIRA, 2009, p. 10).  

Por meio da exibição de filmes nacionais, cuidadosamente escolhidos, tornou-se possível 

desmistificar as concepções preconceituosas, acerca das produções brasileiras, visto que os alunos 

geralmente preferem os filmes hollywoodianos, por falta de conhecimento da produção brasileira. 

Isso possibilitou a discussão de temáticas relevantes para a formação integral do estudante, na 

perspectiva da significação conceitual das diversas áreas envolvidas, além de possibilitar identificar 

os aspectos regionais de maneira mais contundente e também de discutir preconceitos, 

discriminações e outras formas de violência, muitas vezes silenciadas, na e pela escola.  

Abordar essas questões é uma maneira de produzir visibilidade, visto que são temas que 

permitem a significação conceitual contextualizada, e que também são pertinentes à formação da 

identidade do indivíduo. Além disso, contribuem para o desenvolvimento de uma vida saudável e 

sem preconceitos, bem como, na transformação do contexto social em que estão inseridos. Através 

das atividades propostas foi possível discutir as diferentes formas e manifestações de violência no 

Brasil, que muitas vezes aparecem de modo muito velado. E, assim, contribuir para a criação de 

uma cultura de valorização e respeito ao outro e ao ambiente, difundir uma concepção de cidadania 

e direitos humanos que proporcione a vivência da interdisciplinaridade, tão necessária para a 

compreensão ampla de um fato. As temáticas trazidas para discussão por meio do cinema nacional 

através do Cine-fórum, contribuem significativamente para a implementação do Currículo 

Integrado, que articula a formação no ensino médio ao técnico profissional, para a constituição de 

sujeitos capazes de intervir positivamente no meio em que vivem.  

De acordo com Bombassaro (2013), como humanos não somos somente corpo, somos 

corpo e cultura; corpo na cultura.  

Assim, é nosso modo de viver com os outros e com o mundo, nossa forma de convivência 

social e o modo como nos relacionamos com a natureza, o que nos torna humanos. [...] Na 

convivência com os outros configuramos nosso modo de existir como humanos, 

construímos nossa capacidade de sentir, de perceber, de fazer distinções, de escolher e de 

agir, realizando assim o projeto de construção de nós mesmos como seres sociais 

(BOMBASSARO, 2013, p. 10). 

Assim, o cinema mostra-se com grande potencial para discutir temas e desenvolver trabalhos 

“conectados com nosso contexto e [que] produzam sentido para nossa realidade, para os objetivos e 

finalidades educacionais (MARANDINO, SELLES e FERREIRA, 2009, p. 184). 
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CONCLUSÕES 
 

Os conceitos biológicos tiveram nos filmes novas possibilidades de aprendizagem, pois foram 

apresentados em novos contextos e ressignificados numa perspectiva interdisciplinar.  

No filme Lixo Extraordinário, os conceitos foram catação, materiais e substâncias; 

contaminação por seres vivos e substâncias; gestão de resíduos sólidos e líquidos; obra de arte; 

sustentabilidade; qualidade de vida; entre outros aspectos.Em Terra Vermelha, a questão indígena; 

ser humano; direitos e deveres; corpo humano, cuidados com a saúde; alimentação. No 

documentário Muito Além do Peso possibilitou a discussão de informações equivocadas; obesidade; 

sobrepeso; qualidade de vida, atuação da mídia, dentre outros. 

Os conceitos da Biologia foram contextualizados e ressignificados, no contexto social e dos 

direitos humanos, de maneira que as reflexões propiciadas permitiram novas compreensões e 

formação de uma nova consciência social e ambiental.  
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RESUMO 

 

Inúmeras dificuldades no ensino de genética estão relacionadas à falta de contextualização e 

neste caso os caracteres humanos herdados entram como proposta de minimizar estas dificuldades e 

ampliar o interesse. A estratégia de utilizar a investigação para análise e compreensão dos padrões 

de herança humanos e das formas de segregação familiar facilita a construção de conceitos, 

minimiza as contradições relativas ao correto padrão de herança de cada caráter trabalhado e 

potencializa a aprendizagem. Este trabalho relata uma experiência em sala de aula de uma proposta 

de investigação com a utilização de uma ferramenta virtual de análise de caracteres humanos 

herdados. Foi desenvolvida na Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Hildebrando Westphalen. O 

software elaborado para a atividade encontra-se disponível em ambiente virtual e possibilita uma 

avaliação rápida de um grande número de indivíduos e uma eficiente análise estatística com 

visualização de gráficos. Etapas preliminares à investigação pelo software foram realizadas com os 

alunos no sentido de destacar caracteres humanos observáveis e estabelecer categorias de análise. A 

atenção, a curiosidade e o interesse foram constantes em todos os momentos da atividade. A 

comparação de resultados e a avaliação de gráficos fortaleceram os conceitos de herança 

monogênica e poligênica, impactando de forma significativa na aprendizagem dos conteúdos 

propostos, ampliando o potencial com a utilização da tecnologia associada à estratégia de 

investigação. 
 

Palavras-Chave: Aprendizagem, Padrões de herança, Pesquisa, Ferramentas virtual, Relato.  
 

INTRODUÇÃO 

 

As novas descobertas relativas à genética molecular humana e biotecnologia, somadas à 

velocidade de divulgação na mídia, tem ampliado a importância dada a estes temas no ensino. 

Entretanto, diferentes autores têm relatado as dificuldades observadas no ensino de Biologia e mais 

especificamente no campo da Genética. Entre elas, destacam-se a falta de contextualização e 

excesso de memorização (SOARES et al, 2005), concepções errôneas sob o ponto de vista científico 

(PAIVA; MARTINS, 2005), compreensão inadequada da terminologia (SCHEID; FERRARI, 2006), 

além do distanciamento entre a produção do conhecimento e a necessidade de atualização dos 

materiais didáticos (LORETO, SEPEL, 2003). Para o ensino dos padrões de herança são 
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apresentados geralmente como exemplos ervilhas, moscas e chifres em bovinos que, apesar do 

apelo histórico e da exatidão científica, estão distantes da realidade do aluno e, por isso, não 

despertam interesse sobre a temática (BAIOTTO; SEPEL; LORETO, 2016). 

Desta forma, a utilização de exemplos de padrões de herança humanos proporciona uma 

melhor contextualização, resgata questões culturais atreladas à transmissão das características, 

despertam a curiosidade natural e desencadeiam uma maior compreensão destes temas, inserindo os 

alunos de forma mais efetiva no processo de aprendizagem, visto que se constituem no próprio 

objeto de estudo (INFANTE-MALACHIAS et. al., 2010; KATO, KAWAZAKI, 2011). 

A escolha dos caracteres humanos garante um maior envolvimento e disposição dos alunos 

(NOVAK, 2011) e ao mesmo tempo exige professores cientes dos problemas associados à descrição 

correta do padrão de herança escolhido e das discrepâncias perceptíveis no próprio aluno e em seus 

familiares (BAIOTTO; SEPEL; LORETO, 2016). 

     A estratégia de utilizar a investigação para análise e compreensão dos padrões de herança 

utilizados e das formas de segregação familiar potencializa a aprendizagem e evita os equívocos 

constatados nos livros didáticos. Por outro lado, a revolução digital nos coloca diante de uma 

realidade de uma sociedade de rede. O uso dos TICs por parte dos professores hoje tem como 

objetivo buscar a participação e envolvimento do educando em temas pertinentes ao conteúdo 

estudado. Tem se ampliado significativamente, mas ainda necessita se consolidar como fermenta na 

construção do conhecimento (SARTORI et al (2016).  Para Moran (2012), “o uso das TIC na escola 

auxilia na promoção social da cultura, das normas e tradições do grupo, ao mesmo tempo, é 

desenvolvido um processo pessoal que envolve estilo, aptidão, motivação. A exploração das 

imagens, sons e movimentos simultâneos ensejam aos alunos e professores oportunidades de 

interação e produção de saberes.” 

Neste contexto, torna-se imprescindível elaborar estratégias que permitam ao aluno construir 

seus próprios conceitos com relação ao padrão de herança de determinados caracteres e que 

favoreçam os processos de investigação. Este trabalho relata uma experiência em sala de aula de 

investigação de conteúdos propostos com a utilização de uma ferramenta virtual. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Uma pesquisa de campo foi realizada no laboratório da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. 

Hildebrando Westphalen, com alunos do ensino médio e fundamental anos finais, com um total de 

195 alunos, sobre algumas características hereditárias humanas, com a utilização do software. Os 

alunos convidados a participar da pesquisa, ao acessar o site, respondiam primeiro a um termo de 

consentimento livre e informado (registro no CAAE 20573613.0.0000.5322). Depois respondiam 

perguntas simples referentes às suas características como: lateralidade (destro ou canhoto); o 

polegar que se sobrepõe ao cruzar as mãos (direito ou esquerdo); o braço que se sobrepõe ao cruzar 

os braços (direito ou esquerdo); a forma do polegar (ângulo gerado ao alongar o dedo); o lóbulo da 

orelha (preso ou solto); a implantação dos cabelos na testa (em bico ou linha frontal reta) e a 

capacidade de enrolar a língua. Informações como sexo, data de nascimento, escola, cidade e estado 

foram inseridas para complementar as informações coletadas.  

A construção de um software por um acadêmico do Curso de Ciências da Computação 

possibilitou a utilização desta estratégia na escola e se justifica pelo estímulo que a ferramenta 
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virtual oferece, pela facilidade de investigar um grande número de colegas da escola e de compor os 

gráficos, possibilitando uma rápida e eficiente análise estatística dos resultados e proporcionando 

uma interação com as demais disciplinas da escola. O questionário disponível em ambiente virtual 

pode ser acessado em http://pesquisas.unicruz.edu.br/genetica. Como forma de controle para a 

análise estatística foi utilizado o número de matrícula dos alunos participantes. 

Os alunos de uma turma do terceiro ano do Ensino Médio para os quais a proposta de 

investigação do comportamento dos caracteres humanos foi aplicada desenvolveram algumas etapas 

anteriores à pesquisa no software, listadas a seguir: identificar entre os colegas as características 

escolhidas, verificar quais as características mais comuns e as diferenças encontradas, ressaltando a 

importância da variabilidade genética e estabelecendo categorias para análise posterior. Cabe 

destacar que estes alunos já tem conhecimento prévio de conceitos genéticos relativos à herança dos 

caracteres. 

Na sequência, foram convidados a responder o questionário e, em seguida fazer a análise dos 

resultados. Os relatórios gerados pelo programa permitem a identificação de cada um dos caracteres 

por escola e por amostra total de modo que o professor pode estimular a construção de gráficos e 

análise estatística dos resultados ou utilizar os gráficos disponíveis. Questionamentos como: 1. O 

que os números relativos me dizem sobre o padrão de herança?; 2. O que os gráficos e a análise 

estatística acrescentam na interpretação dos padrões de herança? (dominante X recessiva; continua 

X descontinua) permitem discutir os padrões de herança para os caracteres utilizados e distinguir 

herança monogênica de poligênica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O software como ferramenta virtual para coleta de dados com relação a caracteres humanos 

herdados foi aplicado para todos os alunos da escola, mas apenas uma turma desenvolveu as etapas 

listadas dentro da proposta de investigação de como os caracteres humanos se segregam na 

população e qual o padrão de herança específico de cada caráter. 

 Desde o primeiro momento da apresentação da proposta, os alunos se dispuseram em 

participar, demonstrando interesse e curiosidade para com o tema proposto. Passados alguns dias da 

pesquisa, demonstraram curiosidade pelos resultados obtidos. Quando o software ficou disponível 

para consulta, pode-se perceber ansiedade dos alunos em conhecer os resultados alcançados. A 

analise e discussão utilizando os gráficos levaram os alunos a perceberam a variação entre as 

porcentagens apresentadas, dentro do próprio ambiente escolar. Os estudantes consideram que a 

internet torna interessante as atividades realizadas em sala de aula, promovendo impactos 

significativos na aprendizagem. Percebe-se também que os professores necessitam estar capacitados 

para assumir este papel preponderante no estímulo ao uso de tecnologias como destaca Sartori et al 

(2016). 

Como o software também disponibilizava gráficos de outras escolas, os alunos tiveram a 

oportunidade de comparar os resultados, o que evidenciou que algumas características se expressam 

de forma diferente em outras áreas do mesmo município. Com isso os alunos puderam retomar 

conceitos indispensáveis para a aprendizagem da disciplina de biologia (genética) e principalmente 

compreender as diferenças entre os padrões de herança. As figuras 1 e 2 disponíveis no material 

consultado pelos alunos permitem fazer a distinção entre herança monogênica e poligênica. 

 

http://pesquisas.unicruz.edu.br/genetica
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   Figura 1- Capacidade de enrolar a língua                              Figura 2 – Forma do lóbulo da orelha 

 

As atividades desenvolvidas estão de acordo com Knippels et al. (2005) que afirma que se 

deve iniciar com temas com os quais os alunos estão familiarizados, estabelecendo semelhanças e 

diferenças e permite estabelecer relações entre os conteúdos através da análise estatística proporcio-

nada pela investigação. Da mesma forma, a utilização de uma ferramenta virtual para a investigação 

permite detectar melhorias na aprendizagem. Entretanto, o uso das tecnologias como ferramentas de 

ensino não é suficiente para ampliar as condições de ensino-aprendizagem, e de acordo com Ferrei-

ra (1998), o mais importante no uso das tecnologias interativas e da Internet no ensino é a aborda-

gem pedagógica que o professor pode imprimir e não a tecnologia em si. Neste caso, a abordagem 

investigatória amplia o potencial de utilização destas tecnologias. 

Atividades interessantes e desafiadoras para o aluno através de investigação e uso de 

ferramentas virtuais revelam resultados similares ao proposto por Baiotto et al. (2016) com o 

desenvolvimento de atividades práticas que lhes permitem relacionar os fatos às soluções de 

problemas, dando-lhes oportunidades de identificar questões para investigação, elaborarem 

hipóteses e planejarem experimentos para testá-los, organizar e interpretar dados e, a partir deles, 

fazer generalizações e inferências, permitindo aliar a teoria à prática 

  

CONCLUSÕES 

 

Os recursos tecnológicos estão fortemente inseridos no dia-a-dia dos nossos alunos, o que se 

constitui em um desafio no sentido de estimular o processo de ensino-aprendizagem. A utilização do 

ambiente virtual através da utilização do software como forma de investigação dos caracteres 

herdados aumentam a interação dentro da sala de aula, desenvolvem a socialização aluno/aluno e 

professor/aluno, favorecem um aprendizado colaborativo, e com ela podemos expandir de maneira 

extraordinária a prática docente do processo educativo propiciando a construção do conhecimento. 

Esta proposta estimula os processos de investigação no ensino de genética e favorece a 

aprendizagem, utilizando caracteres humanos próximos, garantindo a desejada contextualização do 

ensino. 

A construção de um ambiente virtual para utilizar no processo de investigação garante mais 

precisão nos resultados; processo rápido e interessante sob o ponto de vista de quem responde e, 

fornece gráficos permitindo distinguir os padrões de herança. 

 A estratégia de investigação aqui proposta também reforça todos os princípios da área das 

“Ciências da Natureza” no ensino médio, que tem na pesquisa o principal foco. Hoje, o uso dos 

recursos tecnológicos serve para auxiliar na motivação dos alunos e transformar a prática docente 

dos professores de ensino médio, dando- lhes oportunidades de trabalharem com atividades 
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dinâmicas com os seus alunos, favorecendo potencialidades dentro do contexto educativo e social 

destes. Seguindo os resultados da pesquisa conclui-se que tais conhecimentos, sobre o uso das TIC, 

servem como subsídios na idealização de novas estratégias para inovar a prática docente dos 

professores, bem como, a importância da utilização das TIC dentro de suas atividades pedagógicas. 
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RESUMO 

 

A necessidade de desenvolver criatividade, capacidade para análise de problemas e tomada 

de decisão nos estudantes, tem motivado o estudo de novas metodologias de ensino. Preparar os 

jovens para o sucesso acadêmico e profissional supõe criar condições para o desenvolvimento de 

capacidades, incluindo a aquisição e domínio de técnicas e estratégias que as tornem possíveis, 

rompendo com os atuais métodos tradicionais e ineficientes de ensino. A simulação pode ser 

concebida como alternativa de ensino, uma vez que se apresenta como uma ferramenta de estímulo 

de aspectos cognitivos e competências, reconhecidas por sua relevância no mercado de trabalho por 

empresas e organizações mundiais, através das contribuições e comprovações que a Neurociência 

tem propiciado. Neste sentido, o trabalho apresenta a técnica de simulação de um ambiente 

empresarial, denominado Projeto Miniempresa, desenvolvido com alunos do ensino técnico de nível 

médio, envolvendo a simulação através da abertura e operação de uma empresa de caráter 

estudantil, na prestação de serviços para a própria comunidade do IFRS Campus Rio Grande. Ao 

término do projeto, os alunos responderam individualmente um questionário sobre o seu 

desenvolvimento, considerando aspectos socioemocionais, cujos resultados apontam, pelo 

reconhecimento dos participantes, que esta técnica auxiliou na aquisição de competências-chave, 

apresentando-se assim como uma possível ferramenta de aprendizagem organizacional na formação 

do profissional empreendedor. 
 

Palavras-Chave: Simulação, Competências, Neurociência, Metodologia de Ensino.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Na medida em que o saber e a informação dominam cada vez mais todos os setores da 

atividade humana, a aprendizagem torna-se a chave do desenvolvimento da sociedade, e as 

pesquisas nesta área tem apresentado e difundido novos conceitos e expressões como o aprender a 

aprender, aprender a pensar, e aprender com todo o cérebro. Em uma perspectiva muito próxima, é 

importante salientar o destaque dado às competências necessárias para a atual geração de 

profissionais, tão preconizadas por empresas e governos de todo o mundo, e organizações 

mailto:cleiton.ferreira@riogrande.ifrs.edu.br
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internacionais. Em contra partida, o documento denominado Desenvolvimento Socioemocional e 

Aprendizado Escolar, elaborado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE, 2014) apresenta que não existem muitas iniciativas de metodologias que busquem 

promover o sucesso individual e coletivo através do desenvolvimento de competências 

socioemocionais. O relatório da OCDE (2014) também destaca o resultado de pesquisas apontando 

que o conjunto de características socioemocionais contribui aproximadamente tanto quanto as 

cognitivas na determinação do êxito escolar, seja na medição por notas, possibilidade de abandono e 

escolaridade final atingida. No mercado de trabalho, as características socioemocionais são 

recompensadas na forma de maiores salários e menor período de desemprego. Também é  

importante considerar que, nas últimas décadas, manifestou-se entre os pesquisadores da psicologia 

um consenso de que a maneira mais eficaz de analisar e desenvolver a personalidade humana 

consiste em observá-la em cinco dimensões conhecida como os Cinco Grandes Fatores (Big Five). 

Esta teoria dá origem à hipótese de que os traços de personalidade dos seres humanos se agrupariam 

efetivamente em torno de cinco grandes domínios: Abertura a Novas Experiências, Extroversão, 

Amabilidade, Conscienciosidade e Estabilidade Emocional. Santos e Primi (2014) apontam a 

importância desses componentes para melhorar o desempenho no processo de aprendizagem. Sendo 

assim, criar situações de ensino que encorajem a expressão e o desenvolvimento do potencial de 

aprendizagem é fundamental mediante a natureza mutável da vida profissional, com incertezas e 

complexidades (CLAXTON, 2005, p. 239).  

Apresentar o conhecimento num formato em que o cérebro aprenda melhor passa a ser, além 

da preocupação com o ensinar e o avaliar o processo de ensino-aprendizagem, uma necessidade da 

educação atual, comprovada pelos estudos da Neurociência, para o desenvolvimento do pensamento 

de alto nível, criatividade, colaboração e capacidade para análise de problemas, tomada de decisão e 

demais fatores que contribuem para uma formação integral do aprendente. A perspectiva de 

possibilidades destes benefícios tem motivado o estudo para a aplicação de novas metodologias que 

proporcionem esta formação em sintonia com as necessidades e exigências do mundo do trabalho 

atual.  

Como uma alternativa mais estimulante, as ferramentas de simulação têm sido adotadas 

crescentemente no ambiente escolar. Sejam no formato de jogos de empresas, onde os alunos 

vivenciam situações em ambientes empresariais específicos, abordando aspectos internos ou 

externos da organização, em todo ou em parte; sejam através de ferramentas de construção de 

modelos organizacionais e simulações destes modelos, estas ferramentas possibilitam que os 

participantes possam aprender por meio de um processo em que eles atuam como atores principais 

do aprendizado, de maneira que o resultado final não é o mais importante, e sim o exercício de 

planejamento e tomada de decisões (BARÇANTE; PINTO, 2003). 

A proposta do projeto Miniempresa estudantil, é apresentar um currículo que vem com o 

objetivo de complementar o currículo formal (ou currículo oficial) com conceitos, habilidades, 

princípios e vivência na administração de uma empresa. Nesse sentido traz todo o embasamento 

teórico e prático ao aluno, oferecendo uma aprendizagem a respeito da administração de uma 

empresa, modificando sua capacidade de aprender, capacitando-o a realizar novos conhecimentos, 

prolongando-os. Esta simulação de um ambiente empresarial surge com o intuito de agregar ao 

currículo escolar, como complementação, o enfoque ao empreendedorismo, levando aos jovens não 

somente a parte teórica, mas a vivência do que é empreender, visando aproximar o cotidiano real à 

vida escolar, desmantelando assim, a carência de inovação no campo educacional, no que se refere 
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ao desenvolvimento de projetos curriculares inovadores. 

Este estudo apresenta a simulação de um ambiente empresarial com o intuito de agregar ao 

currículo escolar a prática do empreendedorismo, contribuindo para que os estudantes aprimorem 

competências com a vivência do que é administrar um negócio através da aproximação entre o 

cotidiano e o conhecimento científico. 
 

METODOLOGIA 

 

A coleta de dados ocorreu durante a disciplina de Gestão Empresarial ministrada a 90 alunos 

do quarto ano dos cursos técnicos de ensino médio do Instituto de Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Sul – IFRS Campus Rio Grande.   

O Projeto Miniempresa envolveu a simulação através da abertura de uma empresa de caráter 

estudantil, na prestação de serviços para a própria comunidade do IFRS. Os alunos desenvolveram 

um projeto de viabilidade, administraram recursos, pagaram salários e recolheram encargos e 

impostos do bar do Campus. Ao término da simulação, os alunos dos cursos de Eletrotécnica (TA), 

Refrigeração e Climatização (TB), Informática para Internet (TC), Geoprocessamento (TD), 

Automação Industrial (TE) e Fabricação Mecânica (TF), responderam individualmente um 

questionário para identificar mudanças nas características pessoais e competências, classificando, 

numa escala de 1 (pior condição) a 7 (melhor condição), suas percepções antes e o depois do 

Projeto Miniempresa.  

O instrumento foi elaborado tomando como referência o modelo dos cinco grandes fatores 

(BIG 5): Extroversão, Neuroticismo, Conscienciosidade, Amabilidade e Abertura à Experiência, 

sendo que somente este último fator foi considerado para avaliação de resultados desta pesquisa. 

Assim, ao avaliar a percepção de cada um de suas capacidades foram considerados os seguintes 

aspectos: Capacidade de Observação; Capacidade de Análise; Capacidade de Reflexão; 

Curiosidade; Imaginação; Criatividade; Cultura; Refinamento; Sofisticação; Inteligência; Tomada 

de Decisão. Os alunos também responderam à seguinte pergunta: “Você reconhece que o Projeto 

Miniempresa FORMANDOS BAR, como uma técnica de simulação, se aproxima da realidade de 

uma empresa real e é uma ferramenta que pode auxiliar no aprendizado sobre a gestão de um 

negócio?”. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

I) Autopercepção das competências aprimoradas no projeto miniempresa  

 

Considerando possíveis contribuições do Projeto Miniempresa, identificou-se que as 11 

características relacionadas com o aspecto “Abertura à Experiência” apresentaram melhora após a 

sua conclusão, como é possível identificar nos gráficos 1, 2 e 3, demonstrados a  seguir: 
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Gráfico 1: Resultados do Teste de autoavaliação do desenvolvimento de competências,  

antes e depois do projeto Miniempresa, relacionados à análise de problemas e tomada de decisão. 

 

A seguir alguns comentários dos alunos sobre a contribuição do Projeto Miniempresa: 

Capacidade de observação (A02TD): “pela necessidade de maior atenção para tarefas”. 

Capacidade de Análise (A12TF): “analisar o que precisava mudar”. 

Capacidade de Reflexão (A02TD): “para os problemas encontrados no caminho”. 

Tomada de decisão (A09TF): “ter decisões rápidas”. 

 

 
 

Gráfico 2: Resultados do Teste de autoavaliação do desenvolvimento de competências,  

antes e depois do projeto Miniempresa, relacionados à criatividade. 

 

A seguir alguns comentários dos alunos sobre a contribuição do Projeto Miniempresa: 

Curiosidade (A11TE): “curiosidade sobre o funcionamento”. 

Imaginação (A6TC): “simulação de cenários e situações”. 

Criatividade  (A21TC): “achar soluções para problemas”. 
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Gráfico 3: Resultados do Teste de autoavaliação do desenvolvimento de competências,  

antes e depois do projeto Miniempresa, relacionados à construção do conhecimento 

 

Alguns comentários dos alunos sobre a contribuição do Projeto Miniempresa: 

Cultura (A02TD): “devido às novas experiências”. 

Refinamento (A25TB): “permitiu aprendermos como nos portarmos”. 

Sofisticação (A19TB): “por conta da interação com o público”. 

Inteligência (A10TB): “conhecimento e técnica para executar tarefas”. 

 

II) Avaliação das contribuições do projeto Miniempresa como técnica de simulação 

 

A17TE: “... nos ativa um lado empreendedor para arrumar soluções”. 

A12TE: “...mostra as habilidades de cada um” 

A09TD: “...foi de grande ajuda para avaliação pessoal, em critérios incomuns de se pensar”. 

A13TF: “...com certeza auxiliou na aprendizagem...apenas na teoria ficaria mais difícil” 

A08TA: “por nos trazer todos os problemas, imprevistos, e tudo que uma empresa necessita para 

funcionar” 

 

            Estes relatos corroboram com a afirmação de Fernandes (2005) de que a simulação, 

realizada em caráter formativo, como  uma atividade de ensino aprendizagem,  melhora o 

desempenho do aluno. Nesta situação, os estudantes recebem retroalimentação do educador e dos 

colegas, e refletem sobre seus conhecimentos, habilidades e pensamento crítico em relação à 

simulação.  

             A retroalimentação é determinante para ativar os processos cognitivos e metacognitivos dos 

alunos, que, por sua vez, regulam e controlam os processos de aprendizagem, assim como servem 

para melhorar a sua motivação e autoestima. 
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CONCLUSÕES 

 

Os resultados demonstram que o desenvolvimento de competências como a Criatividade, 

Capacidade de Análise e Tomada de Decisão, atualmente consideradas como pré-requisitos para o 

profissional que atua na gestão de empresas, pode ser aprimorado através desta  importante 

experiência prática estruturada, que é a simulação e, ao mesmo tempo também se justificam pelo 

apoio das descobertas da Neurociência sobre a importância da complementaridade, abordada por 

Bauer (1999, p. 136), que destaca a necessidade de desenvolver os dois lados do cérebro.  

Ao trabalhar o racional, o lógico, o objetivo, o convergente, o linear, o controlado, o 

analítico, o matemático e o intelectual e o verbal, desenvolve-se o lado esquerdo do cérebro, e ao 

experienciar o intuitivo, o subjetivo, o divergente, o imaginativo, o emotivo, o sintético, o 

simbólico, o artístico e o sensual ,desenvolve-se o lado direito do cérebro. 

A empresa desenvolvida no ambiente escolar, com seus objetivos, planejamentos, equipe, 

mas também com problemas, riscos e desafios, como qualquer organização, ao ser apresentada ao 

aluno, representa uma atividade em que todo gestor lida na realidade, quando se depara com 

diferentes caminhos a seguir e precisa compreendê-los para tomar a melhor decisão. Infelizmente, 

na maioria das vezes, esta compreensão não é profunda o suficiente para que o gestor possa 

encontrar as verdadeiras causas do que está ocorrendo, a fim de que possa criar uma estratégia mais 

eficaz e eficiente. Ao estabelecer e vivenciar a estrutura da miniempresa estudantil, os alunos 

passam a aprofundar-se na compreensão dos problemas e mapeá-los em função das variáveis e 

relacionamentos por trás dos mesmos, e exercitar a capacidade crítica de contrapor seus modelos 

mentais com os problemas da organização. A experimentação da simulação possibilita que os alunos 

reflitam, discutam, decidam, compreendam como suas decisões impactam na estrutura estabelecida 

e optem ou não por mudanças. 

Desta forma, considera-se que o Projeto Miniempresa como ferramenta de simulação pode 

ser uma alternativa capaz de colaborar na formação de competências para o futuro profissional do 

século XXI, rompendo com os modelos tradicionais de ensino e aprendizagem.  
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RESUMO 

Artigo integrante de pesquisa, em nível de mestrado, que teve como objetivo examinar as 

percepções e consequentes proposições de um grupo de alunos a respeito de características não só 

metodológicas como também do perfil profissional e pessoal acerca de seus professores de química. 

Especificamente, procurou-se conhecer que significados os alunos atribuem ao que se refere a 

metodologia e conduta profissional dos referidos professores. A investigação foi realizada por meio 

de um questionário, onde as seis primeiras questões serviram para traçar o perfil geral dos alunos 

entrevistados. As oito questões seguintes faziam questionamentos sobre a visão do aluno com 

relação a disciplina de química e, finalizando, assertivas utilizando a escala Likert para avaliar a 

percepção dos alunos acerca da Metodologia e da Conduta Profissional do docente. As conclusões 

foram baseadas fazendo a análise dos dados obtidos através do questionamento dos alunos, como 

pode ser mostrado ao falar da característica metodologia do professor, onde, quando perguntados 

sobre se o professor faz bom uso de exemplos e ilustrações ao expor a matéria, 70,73% dos alunos 

concordam que sim ou onde se questiona se o professor aponta os aspectos importantes da matéria, 

78,05% concordam que o professor tem esta estratégia. Os resultados desta pesquisa mostraram que 

o aluno está sim muito atento ao professor, não somente no sentido próprio da palavra, como aquele 

que professa ou ensina uma ciência, uma arte ou uma língua; mestre, mas também acompanhando 

atentamente suas atitudes e conduta como pessoa e profissional. 

 
Palavras-Chave: influência na aprendizagem, perspectiva do aluno, conduta profissional, metodologia de 

ensino.  
 

INTRODUÇÃO  

 

A química é uma ciência que propicia a formação de cidadãos conscientes, já que proporciona o 

entendimento dos fenômenos químicos presentes em sua vida habitual. No ensino da química, nota-

se que os alunos, muitas vezes, não conseguem aprender, não sendo capazes de associar o conteúdo 

estudado com seu cotidiano, tornando-se desinteressados pelo tema. Isto indica que este ensino está 

sendo feito de forma descontextualizada e não interdisciplinar (NUNES; ADORNI, 2010). 

Considerando as afirmações acima é possível levantar a dúvida sobre o quanto a metodologia 

utilizada pelo professor pode influenciar no processo ensino-aprendizagem de modo a promover ou 

não o seu acontecimento. O sucesso do desenvolvimento dos alunos está relacionado à motivação 
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para aprender, a busca por novos conhecimentos com entusiasmo e preparo para novos desafios. 

Porém, a realidade encontrada nas salas de aula é outra: os alunos não possuem bom desempenho, a 

culpa é sempre do professor, e por outro lado o professor acredita que o próprio aluno é o único 

responsável pelo seu fracasso (ALCARÁ, 2005). Nesse sentido, lembramos que a motivação do 

aluno depende da motivação do professor. Ele é o protagonista, dinamizador do processo e 

responsável pela arte de ensinar. Deve promover um clima favorável, estabelecer vínculos seguros, 

buscar compreender e interpretar as diferentes situações de seus alunos e de sua escola, ou seja, as 

ações do professor influenciam totalmente no comportamento dos alunos (ALCARÁ, 2005). Nesta 

direção pode-se perceber uma provável característica que seria importantíssima para a pessoa do 

docente, trata-se de sua conduta como profissional, pois, segundo a literatura (Lima, 2000; Gil, 

2008), ela pode atuar sobre a percepção do aluno quanto a disciplina e isto pode indicar, sua 

influência na aprendizagem do aluno. 
“O professor é a figura responsável por organizar o ambiente despertador da 

motivação do aluno para a aprendizagem de algo”. (LIMA, 2000) “ A relação com 

o saber na sala de aula mediante “uma verdadeira negociação do contrato didático”, 

requer do professor a vontade e a capacidade de escutar os alunos, de ajudá-los a 

formular seu pensamento e de ouvir suas declarações”. (GIL, 2008) 

Quanto maior for a afinidade entre professores e alunos, melhor será a fluência do processo ensino–

aprendizagem, pois mais facilmente os alunos compreenderão o sentido de estudar o que está sendo 

apresentado e terão a curiosidade de buscar novas informações que possam complementar a aula, 

tornando-a um momento de aprendizagem dinâmica para ambos: aluno e professor. Se o aluno não 

se interessa pela disciplina – seja pela pessoa do professor ou pela maneira como ele apresenta suas 

aulas – ele sente grande dificuldade em aprender e essa dificuldade o desmotiva. Seu desinteresse e 

a sua repulsa pela matéria, e até pela pessoa do professor, crescem. Acaba por se criar um ciclo 

vicioso envolvendo a desmotivação e o não-aprendizado, o que é difícil de se romper. Este artigo 

traz o resultado de uma pesquisa sobre a percepção que o aluno tem de seu professor de química, 

não somente levando em consideração suas observações acerca da metodologia desse, mas também 

de sua conduta como profissional e de como estas características pessoais do professor influenciam 

na sua aprendizagem. 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa foi realizada em oito escolas, sendo sete da região metropolitana de Porto Alegre 

(Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul) e uma escola do litoral gaúcho (Tramandaí), todas as cidades 

mencionadas no estudo estão localizadas no Estado do Rio Grande do Sul.  Os alunos possuíam 

idades variadas que vão dos 14 anos até os 50 anos. O tipo de ensino destas escolas vai do Ensino 

Médio Regular até o Ensino Médio Técnico. Foi elaborado um questionário, sendo que, as questões 

iniciais serviram para traçar o perfil geral da população estudada. A segunda parte do questionário 

seguiu o modelo da escala Likert, onde foram elaboradas 40 assertivas em que o aluno deveria 

responder usando o critério 1: Discordo totalmente, 2: Discordo, 3: Indiferente, 4: Concordo e 5: 

Concordo totalmente. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os alunos que fizeram parte deste estudo encontravam-se na faixa etária entre 14 e 50 anos, 

somando um total de 41 alunos, dividindo-se entre masculino e feminino. Existem alunos nos três 

turnos escolares, todos regularmente matriculados em escola pública ou particular, estão divididos 

entre o ensino médio regular e o ensino médio técnico, estão compreendidos desde a primeira série 

do ensino médio até o EJA e existe os que reprovaram e os que não reprovaram na 8ª série ou no 9º 

ano do ensino fundamental. 

Tabela 1: Respostas dos alunos acerca da Conduta Profissional do Professor de Química 

Tabela 2: Respostas dos alunos acerca da Metodologia de Ensino do Professor de Química 
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Em se tratando de metodologia docente, e levando em consideração as respostas dadas acerca desta 

característica docente, pelos discentes, os professores de química desses, fazem bom uso de 

exemplos e ilustrações ao expor a matéria, apontam os aspectos importantes da matéria, não 

executam apenas a repetição do que está no livro de texto, estabelecem várias relações entre teoria e 

prática na disciplina, além de estabelecer também as relações pertinentes com situações da vida 

real. Sendo a característica analisada no parágrafo acima, a metodologia do professor, concordo 

com Fagundes (2012), quando este diz que o ensino de ciências tem como ponto central a formação 

de alunos críticos, conscientes e alicerçados no conhecimento, para com mais perfeição entender a 

conduta da sociedade atualmente. Nesta conjuntura é necessário que o professor tenha um amplo 

conhecimento, tanto em relação aos temas específicos quanto ao uso de materiais didáticos e 

pedagógicos. O ensino de química acarreta ter conhecimento de estratégias teóricas metodológicas, 

estando estas sujeitas a modificações. Consequentemente, o aperfeiçoamento de metodologias para 

obtenção de conhecimento científico é de suma importância (ARMSTRONG, 2008). Para esta 

autora “cabe ao professor o papel de estabelecer critérios e estratégias pedagógicas, como forma de 

orientar [...] fatos ou fenômenos estudados em sala de aula” devemos compreender nesse caso que o 

docente é o motivador direto pela maneira de aprendizagem de seus discentes e pela estratégia por 

ele usada no processo de ensino-aprendizagem.  Constatou-se também na pesquisa feita, que 

73,17% percebem que de fato o professor define os objetivos de cada aula e consequentemente 

parece planejar as aulas. No aspecto aqui analisado, que é a organização do professor, há que se 

concordar com CUNHA (2012) quando diz que: “O ritual escolar está basicamente organizado em 

cima da fala do professor... pois ele é a principal fonte de informação sistematizada”. 

Consequentemente buscar organização e inovações às aulas é parte das atribuições do docente que é 

admitido e esperado pelo grupo de alunos, pois a partir dessa troca há formação de novos conceitos 

por parte dos discentes. Sobre a conduta profissional do professor de química, 73,16% não veem 

que seu professor desestimula o interesse pela matéria, também é o profissional assíduo e pontual 

em seu ambiente de trabalho. No geral, as aulas são ministradas com entusiasmo, o docente mostra-

se seguro ao responder as perguntas dos alunos, parece gostar de dar aulas, além de desenvolver 

tópicos ou unidades mostrando como estas encaixam no conteúdo da disciplina como um todo.  

Grande parte dos docentes mostram aceitar o ponto de vista do aluno, encorajam o aluno a 

participar da aula, procuram ajudar os alunos que têm dificuldades na matéria, exigem raciocínio do 

aluno, tem habilidade em perceber se os alunos estão entendendo o assunto da aula e demonstram 

preocupação de que os alunos aprendam.  O docente ainda, estimula o senso crítico dos alunos, é 

acessível aos alunos dentro e fora da sala de aula e parece respeitar o aluno como pessoa.  Sobre a 

característica de conduta profissional, analisando as opiniões dos alunos entrevistados, pode-se 

dizer: “A conduta do professor pode influenciar de modo positivo ou negativo no processo ensino-

aprendizagem do aluno. O professor pode despertar o interesse dos alunos quando se preocupa não 

apenas em transmitir alguma mensagem, mas em entender os códigos conhecidos pelos alunos e 

tentar codificar essas mensagens de acordo com esses códigos já anteriormente conhecidos”. 

(Extraído da Dissertação Incidentes críticos do processo ensino-aprendizagem. 2005). Levando em 

consideração todos os dados e respostas obtidos na pesquisa, parece claro que o professor tem uma 

função de enorme importância no desenvolvimento do ensino-aprendizagem, uma vez que se 

evidencia como indivíduo de mais experiência e com um maior conhecimento estruturado do que 

do aluno. Desta maneira, o professor deve estar atento ao seu papel de facilitador de aprendizagem, 

ou seja, agir como mediador entre os conceitos que devem ser aprendidos e a produção ou 
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construção destes por parte dos alunos, explorando sempre o que de melhor os alunos puderem 

oferecer, objetivando à formação de cidadãos informados e responsáveis. Consequentemente, o 

exercício da docência, na qualidade de ação transformadora que se renova tanto na teoria quanto na 

prática, requer impreterivelmente o desenvolvimento dessa consciência crítica. E nesta direção é 

possível que o desempenho da ação docente requer preparo. Preparo que não se esgota nos cursos 

de formação, mas, para o qual há uma contribuição específica enquanto formação teórica (em que a 

unidade teoria e prática é fundamental) para a prática transformadora. Conectar teoria e prática é 

um dos maiores desafios para os professores, pois a relação entre teoria e prática é o fundamento do 

conhecimento. Considerando as respostas dadas pelos alunos nas assertivas enquadradas na 

categoria de metodologia do professor, percebe-se que em virtude do que os alunos julgam ser 

procedimento metodológico, eles reparam estas características em seus professores, pois tiveram 

discernimento para avaliar se os mesmos davam explicações pouco claras, faziam bom uso de 

exemplos e ilustrações ao expor a matéria ou ainda apontavam os aspectos importantes da mesma. 

Para transformar a situação, muitas vezes adversa, no ensino de química, é necessário que haja uma 

modificação de comportamento do professor em relação às estratégias de ensino por ele 

empregadas. O docente pode empregar práticas extremamente simples, mas que requisitem a 

participação decisiva do aluno. Em função disso, Hennig (1998) “sugere renovar, reformular, 

aperfeiçoar e dinamizar o ensino de Ciências. [...] atualizar os professores em exercício e prover os 

futuros professores de uma orientação segura quanto ao ensino de Ciências”. 

CONCLUSÕES 

Diante dos resultados obtidos, podemos sugerir que o aluno está sim muito atento ao professor, não 

somente no sentido próprio da palavra, como aquele que professa ou ensina uma ciência, uma arte 

ou uma língua; mestre, mas também acompanhando atentamente suas atitudes e conduta como 

pessoa e profissional. Placco e Almeida (2008) nos dizem, “as relações em sala de aula envolvem 

temas como organização, sistematização, planejamento, controle de classe, conteúdos curriculares, 

questionamentos e curiosidades intelectuais, formas de responder a situações novas ou 

problemáticas nas áreas de conhecimento, entre outros. ” LIBÂNEO (1994), também afirma, “O 

professor não apenas transmite uma informação ou faz perguntas, mas também ouve os alunos. 

Deve dar-lhes atenção e cuidar para que aprendam a expressar-se, a expor opiniões e dar respostas. 

O trabalho docente nunca é unidirecional. As respostas e opiniões mostram como eles estão 

reagindo à atuação do professor, às dificuldades que encontram na assimilação dos conhecimentos. 

Servem, também, para diagnosticar as causas que dão origem a essas dificuldades. ” É importante 

que o professor mantenha sempre uma relação de diálogo dinâmica com seu aluno, sendo este um 

fator fundamental na aprendizagem, circunstância que é reforçada por HAYDT (1995), sobre a 

importância de instituir em sala de aula o diálogo:  “Na relação professor-aluno, o diálogo é 

fundamental. A atitude dialógica no processo ensino-aprendizagem é aquela que parte de uma 

questão problemática, para desencadear o diálogo, no qual o professor transmite o que sabe, 

aproveitando os conhecimentos prévios e as experiências, anteriores do aluno. Assim, ambos 

chegam a uma síntese que elucida, explica ou resolve a situação-problema que desencadeou a 

discussão. ” Finalizamos dizendo que, em geral, os discentes almejam que seus docentes esclareçam 

o conteúdo das matérias e que sejam complacentes, tranquilos e atenciosos. Freire (1999) e 

Cavalcante (2004), mostram, de certa forma, esta visão discente quando dizem: “se o adolescente 

admira e respeita seu professor, ele já tem meio caminho andado para desenvolver os conteúdos 
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curriculares”. “Não há docência sem discência, ambas se complementam e se explicam”. 
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RESUMO 

Este relato refere-se a uma etapa de formação docente continuada, baseada em oficinas 

pedagógicas para a construção de artigos científicos e apresentação de trabalhos em eventos. O 

objetivo foi proporcionar aos professores que escrevessem e divulgassem suas práticas pedagógicas 

contextualizadas a partir da promoção da saúde, construindo artigos, resumos e apresentando seus 

trabalhos em eventos científicos. Participaram onze docentes de uma escola pública estadual que 

lecionavam disciplinas de diversas áreas nos últimos anos do ensino fundamental, e oito 

pesquisadores vinculados ao PPG Educação em Ciências/UFSM. As seis oficinas promoveram 

reflexões e registros das práticas docentes; estudo das normas de formatação e elaboração de artigos 

e resumos; formas de apresentação de trabalhos em eventos; pesquisas nas bases de dados e em 

periódicos científicos; construção da redação dos artigos e resumos pelos professores. As docentes 

organizaram-se em dois grupos e uma escreveu individualmente, conforme os trabalhos realizados 

nos anos anteriores. Ao final, apresentaram seus trabalhos no XIX Seminário Interinstitucional de 

Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicruz, dois deles na modalidade oral e um na modalidade pôster; 

seus resumos foram publicados no Anais do evento. Um dos artigos completos foi publicado em um 

periódico científico. As oficinas pedagógicas proporcionaram às docentes a oportunidade de 

refletirem coletivamente, escreverem e fundamentarem os relatos sobre suas práticas pedagógicas 

contextualizadas com a promoção da saúde, além de reconhecerem e valorizarem a importância do 

seu trabalho diário em sala de aula, especialmente pelos resultados positivos obtidos com seus 

alunos no decorrer dos projetos sobre a promoção da saúde. 

 
Palavras-Chave: Oficinas pedagógicas; Formação docente; Promoção da saúde; Pesquisa-ação colaborativa. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Há algumas décadas os modelos de formação docente apontam para a necessidade de um 

desenvolvimento pessoal e profissional contínuo, baseado na ampliação da autonomia do 
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professorem relação à sua carreira e ao funcionamento escolar e construído em espaços coletivos de 

reflexão, formação e produção de conhecimento pedagógico.  

A atual postura de pesquisa propõe um processo voltado ao estudo dos saberes dos atores em 

seu contexto real de trabalho, em situações concretas de ação, considerando a hipótese de que “os 

saberes profissionais são saberes em ação ou ainda, saberes do trabalho, saberes no trabalho” 

(TARDIF, 2014, p.256). Não há mais como considerar que a teoria resida apenas nas universidades 

e a prática nas escolas fundamentais e médias, ignorando-se o fato de que as teorias sempre se 

produzem pelas práticas e que estas sempre refletem um determinado aporte teórico (ZEICHNER, 

2003). Afinal, o que caracteriza a profissão docente, ressalta Nóvoa (2009, p.13), “são as práticas 

pedagógicas, investidas do ponto de vista teórico e metodológico,que dão origem à construção do 

conhecimento profissional docente”. 

Diversos autores argumentam em favor dos espaços coletivos para a formação e o 

desenvolvimento profissional docente, destinados à reflexão da própria prática enquanto atividade 

social (ZEICHNER, 2003), ao reforço das dimensões coletivas e colaborativas, ao trabalho em 

equipe, à intervenção conjunta nos projetos educativos da escola, à produção de seus saberes e 

valores(NÓVOA, 2009). Assim como esses autores, Imbernón (2009) defendeo desenvolvimento de 

uma cultura formativa que possibilite a verdadeira autonomia do professor, sendo protagonista ativo 

de sua formação no seu contexto de trabalho. 

Neste contexto, as oficinas pedagógicas constituem espaços bastante apropriados para efetivar 

os encontros formativos, para a construção criativa e coletiva de conhecimentos na escola e para 

promovertransformaçõesna prática docente. Segundo Buogo et al. (2005), as oficinas caracterizam-

se pela interação entre os professores experientes e interessados emdeterminado assunto, para 

aprofundar uma compreensão, analisar situações-problema, buscar soluções dentro do contexto. Sua 

metodologia associa a ação e a reflexão, a investigação e a construção coletiva de conhecimentos, 

combinando-se o trabalho individual e a tarefa socializada, implicando, portanto, em relações 

interdisciplinares (VIEIRA; VOLQUIND, 2002). 

Tendo em vista difundir as boas práticas pedagógicas, construídas edesenvolvidas no decorrer 

dos processos de formação docente na escola, bem como fomentar a produção de conhecimento dos 

professores a ser compartilhado com seus pares, é que se justifica este trabalho.Oobjetivo principal 

foi proporcionar, através das oficinas pedagógicas, que os professores refletissem, escrevessem e 

divulgassem suas práticas pedagógicas contextualizadas a partir da promoção da saúde, construindo 

artigos científicos, resumos e apresentando seus trabalhos em eventos científicos. 
 

METODOLOGIA 
 

Esse trabalho fez parte do projeto “Intervenções no ambiente escolar utilizando a promoção 

da saúde como ferramenta para melhoria do ensino de ciências”, realizado em uma escola pública 

estadual no município de Santa Maria- RS, aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal 

de Santa Maria, sob o número: 23081.004120/2011-90. Desse projeto emergiram diversas pesquisas 

colaborativas entre os anos de 2011 a 2015. 

No decorrer do seu desenvolvimento, assuntos relacionados à promoção da saúde foram 

trabalhados como temas norteadores da formação continuada de professores dos últimos anos do 

ensino fundamental. Parte dessas formações, atreladas a essa pesquisa-ação colaborativa, ocorreu a 

partir de oficinas pedagógicas sobre temas relacionados à promoção da saúde e metodologias ativas 

de ensino aprendizagem para desenvolvê-los. Nas oficinas, os professores elaboraram e 
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desenvolveram ações de ensino contextualizadas com a promoção da saúde, especialmente na forma 

de projetos de aprendizagem, desenvolvidos individualmente e interdisciplinarmente.  

O atual relato diz respeito à etapa de formação posterior ao desenvolvimento dos projetos de 

trabalho, intitulada “Construção de artigos científicos como prática pedagógica reflexiva”, ocorrida 

durante o ano letivo de 2014. Participaram onze professoras, que lecionavam as disciplinas de 

Língua Portuguesa (3), Educação Física (2), Geografia, Matemática (3), Ciências e História. 

Participaram também oitopesquisadores vinculados ao Programa de Pós-Graduação Educação em 

Ciências/UFSM.  

Nessa etapa, foram desenvolvidas seis oficinas pedagógicas durante o primeiro semestre 

letivono turno da manhã, voltadas ao estudo, reflexão e construção de artigos científicos sobre as 

práticas pedagógicas contextualizadas a partir da promoção da saúde, desenvolvidas nos anos 

anteriores. Detalhadamente, trabalhou-se em cada uma das seis oficinas: 1) Reflexões sobre as 

práticas pedagógicas e o registro das atividades didáticas já realizadas nos anos anteriores; 2) Como 

elaborar resumo, resumo expandido e artigo científico; 3) Normas da ABNT e periódicos 

científicos; 4) Elaboração da redação do resumo, resumo expandido e artigo científico; formatação 

dos trabalhos científicos; 5) Formas de apresentação dos trabalhos em eventos: congressos, 

seminários, encontros; 6) Escolha do evento para apresentação dos trabalhos, exploração das 

normas de submissão, definição do tipo de trabalho e tipo de apresentação; elaboração do 

cronograma para finalização dos trabalhos e inscrição no evento. Além das seis oficinas presenciais, 

ocorreram orientações presenciais e à distância, via e-mail, para auxílio na construção da redação 

dos artigos e da apresentação dos trabalhos. A proposta incluiu, para o segundo semestre do ano 

letivo, a apresentação dos trabalhos produzidos em eventos da área educacional e/ou a submissão 

para publicação em periódico científico. 

Para registro das oficinas pedagógicas e dos trabalhos desenvolvidos durante as mesmas, 

utilizou-se a observação participante e anotações no diário de campo, especificando 

acontecimentos, percepções, desfechos e detalhes dos momentos. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na primeira oficina, as professoras foram instigadas a refletir sobre as ações de ensino 

realizadas nos anos anteriores, que haviam sido contextualizadas a partir da promoção da saúde e 

desenvolvidas, em grande parte, sob a forma de projetos de aprendizagem; estes desenvolvidos em 

uma única disciplina e também interdisciplinarmente. A reflexão gerou ricas discussões, lembranças 

de casos bem sucedidos, mostrando a satisfação com os resultados obtidos com os alunos a partir 

dos projetos, muitos alteraram seus hábitos alimentares e de atividade física, interessaram-se em 

pesquisar sobre os níveis de atividade física e hábitos alimentares dos demais colegas e 

comunidade, preocuparam-se em escrever corretamente os textos sobre promoção da saúde, 

inclusive poesias, que seriam publicados no blog criado por eles e a professora.  

Nesse momento de debate, as docentes foram convidadas a colocar suas experiências no papel 

e escrever um artigo científico a partir de suas experiências pedagógicas com a promoção da saúde. 

A proposta incluiu uma série de oficinas para aprender a construir e formatar os artigos científicos, 

resumos e resumos expandidos, e posteriormente apresentá-los em algum evento da área de ensino e 

educação e/ou submetê-los para publicação em algum periódico científico.  

A maioria das docentes expressou motivação em divulgar seus trabalhos. Algumas 

acreditavam tratar-se de trabalhos “simples demais”para serem apresentados, mesmo sabendo dos 
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bons resultados obtidos com os alunos. Outras revelaram-se preocupadas com a falta de tempo para 

dedicar-se ao artigo, com a falta de costume e prática em escrever. Mesmo assim, disseram que 

“estavam se sentindo importantes, ansiosas em participar”, apesar de sentirem certo medo, por se 

tratar de algo novo em suas rotinas e que exigiria muita responsabilidade.  

Prontamente, começaram a anotar as atividades desenvolvidas nos projetos dos anos 

anteriores, os passos planejados e desenvolvidos, o desfecho e os resultados com os alunos, etc. 

Então organizaram-se em dois grupos, reunindo-se conforme o trabalho em conjunto realizado 

nesses projetos, um deles com quatro docentes e o outro com seis. Houve uma docente que propôs-

se escrever individualmente conforme havia desenvolvido o projeto. 

Na segunda oficina, trabalhou-se como elaborar um resumo, um resumo expandido e um 

artigo científico, quais as partes que os compunham e como desenvolvê-las. De modo participativo, 

as professoras tentaram transpor os projetos realizados para o formato de trabalhos científicos. Qual 

foi o objetivo do projeto, o que fez parte da metodologia e como descrevê-la, de que modo explanar 

os resultados, como fundamentar teoricamente o trabalho, como fazer uma discussão dos 

resultados? Muitas dúvidas foram surgindo, assim como descobertas e surpresas, afinal, um 

trabalho por elas considerado “simples” poderia transformar-se num artigo científico. 

Na terceira oficina, foram exploradas as normas da ABNT para a construção dos trabalhos e 

os periódicos científicos online. A construção iniciada na oficina anterior era constantemente 

retomada e editada conforme as normas estudadas. Para buscar fontes de literatura e fundamentar 

teoricamente seu trabalho, as docentes pesquisaram e exploraram periódicos científicos online das 

áreas de interesse e outras bases de dados, como Googleacadêmico. 

Na quarta oficina, deu-se prosseguimento à elaboração da redação do resumo, do resumo 

expandido e do artigo científico, assim como a sua formatação. Cada um dos três grupos de 

professores recebeu orientação por um ou mais pesquisadores. Também observou-se grande 

envolvimento da maioria das docentes, umas com mais facilidade para realizar esse tipo de trabalho, 

outras com mais dificuldade em transcrever suas práticas. 

Ao final da quarta oficina, pensou-se em quais eventos da área, a serem realizados no segundo 

semestre, os professores poderiam apresentar presencialmente seus trabalhos. Assim buscou-se por 

eventos de ensino e educação reconhecidos na área, que fossem realizados dentro do estado, perto 

da cidade onde trabalhavam os professores e que não demandasse muitos custos nem grande 

deslocamento. 

Na quinta oficina, foram levantadas as formas de apresentação dos trabalhos em eventos como 

congressos, seminários, encontros, simpósios, enfocando a apresentação oral e em pôsteres. Foram 

explorados alguns recursos no computador, como planejar uma apresentação no software de 

apresentação de slides dentro do tempo estipulado, como elaborar um pôster com as principais 

informações do trabalho, etc. 

Ao final dessa oficina, as participantes escolheram participar do evento XIX Seminário 

Interinstitucional de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade de Cruz Alta (Unicruz) que seria 

realizado no início do mês de novembro, a 147 km da cidade onde as professoras lecionam. 

Na sexta e última oficina, no início do segundo semestre, as docentes exploraram a página 

online do evento, observaram e debateram as normas de participação, as orientações para os autores 

no envio de trabalhos, o prazo para submissão, entre outras observações. Era necessário decidir qual 

o tipo de trabalho a ser enviado: resumo, resumo expandido ou trabalho completo; qual seria a 

forma de apresentação: oral ou pôster; como deveria ser a formatação dos mesmos. 
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As professoras definiram enviar um resumo simples de seus trabalhos, com a justificativa do 

pouco tempo fora das oficinas para finalizar o artigo na íntegra, que demandaria estudos extras, 

pesquisa para fundamentação teórica e dedicação para a escrita.  

O primeiro grupo, formado por 4 docentes, optou pela apresentação oral do trabalho 

intitulado: Aspectos relacionados às atividades físicas praticadas pelos alunos de uma escola 

estadual. O segundo grupo, com 6 professoras, optou por apresentar um pôster do trabalho: Projeto 

Desjejum Saudável: aquisição de boas práticas alimentares por alunos do ensino fundamental. A 

professora que escreveu individualmente também optou pela apresentação oral do trabalho: 

Promoção da Saúde na disciplina de Língua Portuguesa. Em função da grande carga horária de 

trabalho e dos custos de inscrição e viagem, ficou decidido que três docentes iriam apresentar os 

trabalhos, cada uma representando um dos três trabalhos no evento.  

Assim, foram feitas as inscrições online das participantes. Houve um planejamento coletivo 

para finalização dos resumos que deveriam ser submetidos para a comissão avaliadora do evento até 

o final de setembro. Até o momento de envio dos trabalhos ao evento, houve uma orientação 

presencial e outras orientações à distância, para correção e formatação das redações dos resumos. 

Quando aprovados pela comissão avaliadora, as professoras editaram suas apresentações com o 

auxílio dos orientadores, presencialmente e à distância, via e-mail. 

Os trabalhos foram apresentados nos dias 4 e 5 de novembro e seus resumos, publicados no 

Anais do evento (www.unicruz.edu.br/seminario/anais/2014). 

Passada a participação no evento, a professora que escreveu individualmente seu projeto de 

trabalho finalizou seu artigo completo sob a orientação dos pesquisadores e submeteu-o ao 

periódico Vivências: Revista Eletrônica de Extensão da URI. O artigo intitulado Promoção da 

saúde no ensino da língua portuguesa: experiência de uma proposta pedagógica foi avaliado, 

aceito e encontra-se publicado no volume 11, número 20, páginas 290-298, Maio/2015.  

Em virtude das oficinas pedagógicas serem pautadas na formação crítica e reflexiva das 

práticas pedagógicas, constatou-se ressignificação das práticas docentes. Pena (2001) destaca que 

os professores mudam suas crenças ou reconstroem seus conceitos não somente como consequência 

da sua participação em atividades de formação continuada, mas que a predisposição pessoal para a 

mudança pode ser ampliada com o conhecimento de experiências bem-sucedidas, ou seja, pela 

reflexão e estudo de um trabalho desenvolvido com resultados positivos por outros professores ou 

até mesmo pelo próprio professor. A autora destaca que isso traz indícios de que o sucesso de uma 

prática pedagógica torna o professor mais predisposto a tentar realizar alguma modificação em sua 

prática. 

De forma semelhante, essa peculiaridade foi evidenciada no presente estudo. Pois, por meio 

das reflexões, discussões, produções e, principalmente, pela divulgação dos resultados positivos 

encontrados nas práticas pedagógicas no ano anterior, percebeu-se que os professores ficaram mais 

abertos a testar novas hipóteses e ações pedagógicas, enxergando todo o seu trabalho desenvolvido 

anteriormente de forma escrita, refletindo sobre ele e percebendo a importância de suas ações. 

Nesse sentido, para facilitar a formação dos docentes, Marcelo (2009, p.15-16) coloca que 

“devemos compreender o processo mediante o qual os professores crescem profissionalmente, bem 

como as condições que ajudam e promovem esse crescimento”. Clarke e Hollinsworth (2002) 

propõem um modelo não linear, interconectado, de formação docente, no qual a mudança docente 

ocorre pela mediação dos processos de aplicação e reflexão, em quatro âmbitos: o domínio pessoal 

(conhecimentos, crenças e atitudes dos professores), o domínio das práticas de ensino, o domínio 

http://www.unicruz.edu.br/seminario/anais/2014
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externo e o domínio dos resultados obtidos. Esses autores defendem que as modificações nas 

práticas docentes se produzem tanto pela reflexão dos docentes como pela aplicação e 

compartilhamento de novos procedimentos.Imbernón (2009) ainda ressalta que, somente quando o 

professor percebe a repercussão das possíveis mudanças da sua prática na aprendizagem dos alunos 

é que mudam suas crenças e atitudes de forma significativa, abrindo-se para a formação como um 

benefício individual e coletivo. 
 

CONCLUSÕES 

 

       As oficinas pedagógicas proporcionaram às docentes a oportunidade de 

refletiremcoletivamente, escreverem e fundamentarem os relatos sobre suas práticas pedagógicas 

contextualizadas com a promoção da saúde, além de reconhecerem e valorizarem a importância do 

seu trabalho diário em sala de aula, especialmente pelos resultados positivos obtidos com seus 

alunos no decorrer dos projetos sobre a promoção da saúde. Dessa maneira, colocou-se em 

perspectiva a escola como ambiente também de pesquisa, e o docente, como pesquisador da sua 

própria práxis,em concordância com o objetivo da pesquisa-ação colaborativa, ou seja, 

desenvolvendo-seem cooperação com os docentes e envolvendo-osna construção da sua formação. 
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RESUMO 

Este trabalho, de natureza qualitativa, consiste na análise de uma experiência de utilização da 

metodologia de Resolução de Problemas no Ensino Médio. O objetivo desta proposta é desenvolver 

uma prática pedagógica que contribua para que o aluno tenha compreensão do conhecimento 

científico e perceba sua vinculação com a realidade que o cerca, facilitando dessa forma o 

aprendizado de conceitos científicos e favorecendo o fortalecimento de habilidades que possam 

instrumentá-lo para a tomada de decisão e o exercício da cidadania. O estudo foi desenvolvido com 

35 alunos do 3° ano do Ensino Médio de uma escola pública estadual da cidade de Porto Alegre/RS. 

Três problemas que abordavam diferentes aspectos da temática ambiental relacionada a agrotóxicos 

foram elaborados, os quais foram resolvidos pelos alunos em seis grupos, em uma sequência 

didática que compreendeu seis momentos. Para a coleta de dados, foram utilizados o Diário de 

Campo dos pesquisadores e a gravação do áudio da aula em que os estudantes vivenciaram a 

Resolução de Problemas. Os resultados apontam que a sequência didática implementada favoreceu 

aprendizagens conceituais, procedimentais e atitudinais quanto à Resolução de Problemas e aos 

conhecimentos científicos trabalhados. Observou-se que os estudantes adquiriram consciência dos 

problemas ambientais que os agrotóxicos podem causar, entendendo o real perigo do uso dessas 

substâncias químicas. Percebemos que a metodologia da Resolução de Problemas é uma prática 

diferenciada em que há maior interação do aluno com o conteúdo, assim como entre alunos e 

professores, do que em metodologias tradicionais, favorecendo a construção do conhecimento 

científico contextualizado. 
 

Palavras-Chave: Resolução de Problemas, Ensino Médio, Educação Ambiental, Agrotóxicos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Sabemos que os conteúdos químicos desenvolvidos nas escolas são, em grande parte, 

abstratos e de complexa compreensão. O professor tem o conhecimento químico, mas em geral não 

consegue desenvolver os conceitos de maneira que os educandos consigam entendê-los. A forma 
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como os conteúdos são passados aos alunos influencia de maneira direta no processo de falta de 

motivação do educando, uma vez que a quantidade excessiva de conteúdos, na maioria das vezes 

ensinados de forma confusa e superficial, contribui com os fatores que desmotivam o estudo de 

Química (CARDOSO; COLINVAUX, 2000). 

Acreditamos que um dos métodos de ensino capaz de melhorar o aprendizado dos alunos é a 

Metodologia de Resolução de Problemas (MRP). Esse método estimula os alunos para as pesquisas 

por investigação com ênfase no engajamento social, possibilitado pelo trabalho em grupo e, ainda, 

permite o debate através da comunicação e da argumentação. Nessa proposta didática, os estudantes 

são estimulados a explorar as ideias e propor tarefas que encorajam a discussão e o debate sobre 

como as coisas funcionam, desenvolvendo soluções para diferentes aspectos de um problema 

contextual. Assim, a MRP muitas vezes se diferencia dos modelos tradicionais, uma vez que os 

problemas sugeridos abordam assuntos amplos, com questões abertas e sugestivas, possibilitando ao 

estudante a construção do seu conhecimento através de suas próprias habilidades (GOI; SANTOS, 

2009).  

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN), as orientações para o 

ensino de Química sugerem que a ênfase da temática de interesse deste trabalho (agrotóxicos) seja 

integrada à discussão sobre as propriedades da matéria e as interações do homem com a atmosfera 

(BRASIL, 1999). Os PCN+ sugerem, quanto aos agrotóxicos, que o trabalho esteja associado à 

competência: representação e comunicação, como a leitura e interpretação de textos científicos, de 

jornais e de outros meios de comunicação sobre a utilização de agrotóxicos e outros tipos de 

poluentes (BRASIL, 2002). De forma convergente, as Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio orientam o trabalho articulado dos conteúdos químicos aos aspectos sócio-científicos 

oriundos de questões ambientais, econômicas, sociais, políticas, culturais e éticas. Quanto ao estudo 

dos agrotóxicos, o documento sugere a discussão sobre sua utilização e ação como poluente 

(BRASIL, 2006).  

Entendemos que o ensino e aprendizagem envolvendo práticas interdisciplinares e 

contextualizadas são de grande valia na busca por uma educação que leve à formação de cidadãos 

participativos, criativos, capazes de transformarem o mundo em que vivem e a realidade na qual 

estão inseridos. Pensando dessa maneira é que realizamos um trabalho interdisciplinar entre 

Química e Língua Portuguesa, com o objetivo de aplicar a MRP e de contextualizar nosso trabalho 

com a temática ambiental agrotóxicos. Pretende-se assim possibilitar aos alunos desenvolverem 

habilidades e competências, tornando-se capazes de construírem seus próprios conhecimentos e, ao 

mesmo tempo, conscientizarem-se dos problemas ambientais que os agrotóxicos podem causar. 

 

METODOLOGIA 

 

Diante das possibilidades de pesquisas na perspectiva qualitativa, optou-se pelo método de 

Estudo de Caso, o qual possibilita uma investigação empírica de um contexto único e bem 

delimitado, que engloba planejamento, técnicas de coleta de dados variadas e suas análises 

(BODGAN; BIKLEN, 1994). Neste trabalho, apresenta-se a análise de uma experiência de 

utilização da MRP no Ensino Médio, contextualizando o tema agrotóxicos, sua definição, utilização 

e diferentes alternativas para essas substâncias químicas. O estudo foi desenvolvido com 35 alunos 

do 3° ano do Ensino Médio regular, turno diurno de uma escola pública estadual de Ensino Médio 

da cidade de Porto Alegre/RS, sendo os pesquisadores professores dos sujeitos deste trabalho. Os 
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dados foram coletados através de registros no Diário de Campo (PORLÁN; MARTÍN, 1998) dos 

pesquisadores e da gravação do áudio da aula em que os estudantes vivenciaram a Resolução de 

Problemas. Todos os participantes ou responsáveis assinaram termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. A atividade na qual os estudantes vivenciaram a MRP foi realizada na sala de vídeo da 

escola, em um único encontro de seis períodos contínuos, para evitar a entrada e saída de alunos, de 

modo que todos participaram de todas as etapas do estudo. Utilizou-se uma sequência didática 

adaptada de Goi e Santos (2009), que compreendeu seis momentos: 

I. Introdução dos alunos ao tema, através de um vídeo de motivação (“O Veneno está na mesa 

1” disponível em https://www.youtube.com/watch?v=fnyZwI7022I) e da explanação feita pelos 

pesquisadores sobre os problemas ambientais que os agrotóxicos podem causar, propiciando a 

discussão com os estudantes sobre os conteúdos e contextos presentes nos problemas a serem 

resolvidos; II. Organização das equipes de trabalho, em cinco grupos de seis pessoas e um grupo de 

cinco pessoas, seguida da leitura e análise dos problemas, que serão apresentados no decorrer da 

discussão do presente trabalho; III. Discussão dentro dos grupos para elaboração das hipóteses de 

trabalho e leitura dos materiais disponíveis para consulta, que incluíram o livro didático das 

Ciências da Natureza e Matemática da Educação de Jovens e Adultos (SCRIVANO, et al., 2013) e 

os três volumes do livro didático de Química (SANTOS; MÓL, 2013), adotados pela escola pelo 

Programa Nacional do Livro Didático. IV. Elaboração das apresentações com as resoluções; V. 

Plenária de apresentação das resoluções; VI. Debate coletivo, no qual os professores formadores 

realizaram um levantamento sobre as principais modelações de resolução e ressaltaram os conceitos 

fundamentais discutidos. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os três problemas elaborados pelos pesquisadores abordam a temática ambiental agrotóxicos. 

De acordo com Pozo e Crespo (1998), os problemas propostos são classificados como: escolares, os 

quais têm por objetivo desenvolver conceitos, procedimentos e atitudes cabíveis à ciência que 

possibilitam a compreensão dos acontecimentos cotidianos; semiabertos, pois os enunciados 

apresentam parcialmente os subsídios necessários para a sua resolução; qualitativos, pois os 

estudantes podem utilizar conceitos científicos e teorias, sem a necessidade de realização de 

cálculos ou ênfase no raciocínio matemático; e teórico-práticos, porque aceitam estratégias 

experimentais e raciocínios teóricos para resolvê-los. Destaca-se que os problemas semiabertos e 

qualitativos possibilitam que os próprios estudantes incorporem ideias e estratégias com as quais 

seja possível definir e resolver a tarefa.  

Problema 1: “Combater pragas de lavouras, insetos ou animais transmissores de doenças sempre 

foi um grande desafio. Afinal, boa parte da produção se perde, vítima desses agentes. A Química entrou 

nessa batalha produzindo substâncias que amenizam esse problema, os chamados agrotóxicos. Você é 

professor de Química de uma zona rural de Porto Alegre e descobriu que alguns dos seus alunos são 

agricultores e não utilizam roupas de proteção apropriadas na aplicação de agrotóxicos nas lavouras. 

Você dará aula para esses estudantes e outros que também precisam saber sobre os cuidados que devem 

ter com os agrotóxicos. Faça uma pesquisa a respeito da definição de agrotóxicos e a finalidade para a 

qual são utilizados na agricultura. Dê exemplo de um defensivo agrícola, seu nome, estrutura química e 

os problemas de saúde e danos ao organismo humano que esse agrotóxico e outros podem causar. O que 

os agricultores podem fazer para amenizar os riscos à saúde no momento da aplicação de agrotóxicos?” 

O problema iniciava relacionando agrotóxicos com ensino de Química e pretendia que os alunos, na 
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sua resolução, percebessem que essas substâncias químicas podem causar graves problemas à saúde 

humana e que o uso de roupas apropriadas (máscaras, botas, luvas etc) na aplicação de agrotóxicos 

infelizmente ainda não é rotina para a maioria dos agricultores brasileiros. 

Problema 2: “Grande parte dos municípios brasileiros tem a agricultura como principal 

atividade econômica. Devido a doenças e ervas daninhas, os agricultores utilizam agrotóxicos para 

controlar essas pragas. Agrotóxicos são produtos utilizados na agricultura para controlar insetos, 

doenças, ou plantas daninhas que causam danos às plantações. Os agrotóxicos também podem ser 

chamados de defensivos agrícolas ou agroquímicos, mas apesar dos diferentes nomes, todos 

possuem o mesmo significado. Você foi contratado para analisar e resolver o problema da 

pulverização de agrotóxico em um arrozal. O agrotóxico que cai do avião agrícola pulveriza as 

lavouras de arroz e protege as plantações e o futuro dos grãos. Nas imediações, há moradores, animais e 

um rio corta a plantação. Quais seriam as consequências de realizar uma aplicação aérea de 

agrotóxicos sem um estudo prévio das condições meteorológicas e do entorno dessa pulverização? 

Pesquise sobre as alternativas para o cultivo de agricultura sem a utilização de agrotóxicos ou, pelo 

menos, para redução de seu uso. Discuta, também, quais as vantagens e desvantagens de cada uma 

dessas alternativas e decida quais delas você considera mais eficientes para diminuir o uso de 

agrotóxicos. ” Esse problema estava relacionado com as metodologias de aplicação de agrotóxicos 

nas lavouras e com as alternativas para sua substituição. Esperava-se que os alunos 

compreendessem que o estudo das condições meteorológicas é fundamental na aplicação de 

agrotóxicos, por requerer voos de baixa altura, que têm grande risco de queda de avião em 

condições de chuva e vento fortes, e porque conforme o sentido do vento, pode atingir áreas 

vizinhas, contaminando o meio ambiente. Pretendia-se ainda que os alunos percebessem que 

existem inúmeras possibilidades para substituir agrotóxicos e que todas as alternativas têm 

vantagens e desvantagens. 

Problema 3: “O desenvolvimento tecnológico contribui de forma significativa para o aumento da 

produtividade agrícola, elevando a quantidade de alimentos produzida por área cultivada. Esse aumento 

de produtividade possibilitou uma maior disponibilidade de alimentos para a população. No entanto, a 

exploração agrícola tem sido a principal responsável pela destruição de áreas verdes, provocando 

desmatamentos, desertificação de grandes áreas, além do que o uso intensivo de produtos químicos na 

lavoura tem provocado sérios problemas ambientais. Diante disso, a agricultura orgânica tem 

aumentado muito no Brasil e tem tido um mercado promissor. O alimento orgânico é originário do reino 

vegetal e cultivado sob circunstâncias específicas sem uso de agrotóxicos, pesticidas, hormônios e 

outros. Pesquise a respeito da agricultura orgânica, seus princípios, suas práticas de cultivo, vantagens, 

desvantagens etc. Dê um exemplo de controle natural de pragas com aplicação de conhecimentos 

químicos e como alternativa para os agrotóxicos.” Esse problema relacionava-se aos efeitos 

ambientais que a exploração agrícola pode causar. Solicitou-se que os alunos pesquisassem sobre a 

agricultura orgânica, para que entendessem que a produção convencional pode comprometer a 

saúde e o ambiente, mesmo com o aumento da produtividade agrícola. Já a agricultura orgânica 

exige mais tempo e trabalho para a produção, além de apresentar menor rendimento no tamanho e 

na quantidade dos produtos, levando a custos mais altos que os da agricultura convencional. 

Entretanto, a agricultura orgânica busca melhorar a qualidade dos alimentos sem contaminar 

produtores e consumidores, respeitando e preservando o ambiente. Além disso, o problema visava 

mostrar aos educandos que diversas alternativas para o controle de insetos na lavoura têm sido 

desenvolvidas, como: uso de predadores naturais (controle biológico); esterilização por radiação 
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nuclear; rodízio de culturas; desenvolvimento de novas espécies por engenharia genética e controle 

químico com o uso de feromônios. 

Momento I: Introdução dos alunos ao assunto, a partir da visualização do vídeo sobre os 

problemas ambientais que os agrotóxicos podem causar. Os estudantes mostraram-se interessados e 

atentos às informações trazidas pelo filme. Um dos pesquisadores fez algumas pausas no vídeo para 

realizar comentários pertinentes ao assunto tratado e esclarecer dúvidas que iam surgindo. 

Momento II: Divisão da turma em seis grupos. Eram três problemas, portanto dois grupos 

resolveram um mesmo problema. Solicitou-se que lessem com atenção a folha recebida. Os 

registros no Diário de Campo mostram que os grupos não apresentaram dificuldades quanto à 

compreensão dos enunciados e que buscaram as informações nos materiais indicados pelos 

pesquisadores. 

Momento III: Durante a leitura dos problemas pelos grupos, percebeu-se que os educandos 

demonstram interesse pela atividade proposta, pois à medida que liam os problemas e os textos de 

apoio, discutiam entre si as questões solicitadas. Enquanto os alunos trabalhavam, os pesquisadores 

circulavam entre os grupos para auxiliá-los em possíveis dúvidas e, através de esclarecimentos e de 

novas perguntas para os educandos, tentaram guiá-los para um melhor entendimento dos problemas 

sobre agrotóxicos. Num processo assim, o professor desempenha um papel primordial, qual seja o 

de agir como mediador do processo de construção do conhecimento, empregando um “método que 

seja ativo, dialógico, crítico e criticista” (FREIRE, 1979, p. 39), permitindo uma interação maior 

entre docente e discente e beneficiando o processo de ensino e aprendizagem. 

Momento IV: Foram elaboradas as resoluções dos problemas pelos grupos. Todos os grupos 

produziram relatórios escritos (que não serão analisados neste trabalho) e cartazes para ajudá-los 

nas apresentações. 

Momento V: A análise a seguir foi feita a partir do áudio das apresentações dos grupos. O 

problema 1 foi solucionado pelos grupos 1 e 2. O grupo 1 explicou adequadamente a resolução do 

problema, apresentando para o mesmo sugestões plausíveis. Além disso, para esse grupo, a 

diminuição do uso de agrotóxicos poderia ser feita por intermédio de palestras que ensinassem o 

uso correto desses produtos químicos e a divulgação da agricultura orgânica. Já o grupo 2, teve 

dificuldade em falar sobre os problemas de saúde que os agrotóxicos podem causar. Coube aos 

grupos 3 e 4 solucionar o problema 2. Ambos os grupos conseguiram perceber que há possibilidades 

para se substituir os agrotóxicos, entretanto tiveram dificuldade em perceber que cada uma das 

alternativas possui vantagens e desvantagens. Entenderam os cuidados que seriam necessários para 

uma aplicação aérea de agrotóxicos nas lavouras. Os grupos 5 e 6 trabalharam com o problema 3. O 

grupo 5 não teve grandes dificuldades em resolvê-lo e propôs uma resolução próxima da esperada. 

O grupo 6 não conseguiu citar um exemplo de controle natural de pragas. 

Momento VI: Os professores administraram a discussão sobre as resoluções apresentadas, as 

dificuldades enfrentadas e os conceitos fundamentais abordados. Explicaram as consequências da 

utilização de agrotóxicos, fazendo um apanhado das apresentações feitas pelos educandos, 

identificando as dificuldades e o que os alunos não conseguiram resolver nos problemas. De acordo 

com os apontamentos do Diário de Campo, os pesquisadores, por intermédio de perguntas 

condutoras, e a partir das afirmações dos alunos e das resoluções dos problemas propostas por eles, 

fizeram com que os estudantes chegassem à conclusão de que os agrotóxicos são prejudiciais ao 

meio ambiente: seres vivos, solo, rios, ar, plantas etc. 

CONCLUSÕES 
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Acreditamos que na Metodologia de Resolução de Problemas o papel do professor não é o de 

transmitir conhecimentos, mas de ser motivador, facilitador, mediador das indagações trazidas pelos 

educandos. Dessa forma, o aluno não recebe pronto o conhecimento, mas o vivencia, refletindo 

sobre o mesmo, gerando o seu próprio conhecimento. Entendemos que a sequência didática 

implementada favorece aprendizagens conceituais, procedimentais e atitudinais quanto à RP e aos 

conhecimentos científicos trabalhados. Além disso, percebemos que a MRP é uma prática 

diferenciada em que há maior interação do aluno com o conteúdo, assim como entre os alunos e os 

professores, do que em metodologias tradicionais, favorecendo a construção do conhecimento 

científico contextualizado. Percebem-se essas características, durante todo o processo vivenciado 

pelos pesquisadores no trabalho realizado com a turma em questão. Desde a atenção dos educandos 

no início do trabalho, passando pelas discussões no decorrer das resoluções até a apresentação dos 

problemas solucionados, sempre com muito entusiasmo e interesse por parte dos alunos. Além do 

mais, nota-se que os estudantes adquirem consciência dos problemas ambientais que os agrotóxicos 

podem causar, entendendo o real perigo do uso dessas substâncias químicas. 
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RESUMO 
 

 

O trabalho a ser apresentado traz uma proposta interdisciplinar de ensino, que integra as diversas 

áreas do conhecimento. Com o objetivo de buscar métodos diferentes tanto no processo ensino-

aprendizagem como também na avaliação do aluno. A interdisciplinaridade será desenvolvida em 

sala de aula, sendo que a situação problema que conduzirá o processo ensino-aprendizagem 

acionará os componentes curriculares de áreas distintas do conhecimento. Esta proposta de ensino 

será realizada através de uma sequência didática. Cada intervenção a ser realizada será avaliada, a 

avaliação inicial e a final serão feitas através dos mapas conceituais produzidos pelos alunos. O 

local a ser realizado o projeto é uma turma do ensino fundamental que faz parte de uma escola 

municipal da educação básica na cidade de Alegrete. Quanto a avaliação, será proposto o uso de 

mapas conceituais não com o intuito de apenas atribuir nota avaliativa ao aluno, mas no sentido de 

analisar e obter informações quanto a percepção e raciocínio do aluno no que se refere a conceitos, 

estruturando e relacionando o conhecimento adquirido. A partir desta proposta será possível 

verificar que a interdisciplinaridade é uma globalização do conhecimento onde se coloca fim nos 

limites entre as disciplinas, assim como também garante uma maior interação entre os alunos e 

professores, destacando como forma de promoção da união escolar em torno do objetivo comum de 

formação de indivíduos sociais. 
 

Palavras-Chave:Interdisciplinaridade, Conhecimento, Avaliação, Mapas conceituais. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A intervenção pedagógica será avaliada e baseada na teoria construtivista deAusubel. O 

projeto será aplicado em uma escola da educação básica pertencente à rede municipal de ensino da 

cidade de Alegrete. Visto que buscamos métodos diferentes a avaliação terá um recurso 

diferenciado, as ferramentas que serão utilizadas sãomapas conceituais (Figura 1) proposto por 

Novak (1978).Os recursos a serem empregados e a escolha dos métodos de ensino serão 

subsidiados pelo aporte teórico fornecido pela teoria de David Ausubel.Na acepção de Ausubel, a 

aprendizagem significativa ocorre quando uma nova informação interage, de forma relevante, com 

conhecimentos que já estão presentes na estrutura cognitiva do sujeito que aprende. Esse 

conhecimento prévio chamado de subsunçor, que pode ser um conceito, uma ideia, uma observação. 

À medida que um subsunçor vai sendo utilizado para aprendizagem de novos conceitos, ele fica 

mais elaborado, mais rico, mais sólido (MOREIRA, 1999). 

A teoria da aprendizagem de Ausubel propõe que os conhecimentos prévios dos alunos 

sejam valorizados, para que possam construir estruturas mentais utilizando, como meio mapas 

conceituais que permitem descobrir e redescobrir outros conhecimentos, permitindo, assim, uma 

aprendizagem prazerosa e eficaz. 

 A aprendizagem é muito mais significativa à medida que o novo conteúdo é incorporado às 

estruturas de conhecimento de um aluno e adquire significado para ele a partir da relação com seu 

conhecimento prévio. Ao contrário, ela se torna mecânica ou repetitiva, uma vez que se produziu 

menos essa incorporação e atribuição de significado, e o novo conteúdo passa a ser armazenado 

isoladamente ou por meio de associações arbitrárias na estrutura cognitiva. 
 

Figura 1: Mapa conceitual Ausubel. 
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Esta pesquisa é resultante de aportes teóricos sustentados pelos pressupostos que tanto a 

avaliação e a interdisciplinaridade são elementos do campo educativo de suma importância no 

âmbito escolar quanto à prática em sala de aula. A partir deste estudo propõe-se uma reflexão 

focada em questões consideradas importantíssimas no que diz respeito à relação destes dois 

assuntos, como: em qual proporção esta relação contribui na disseminação do conhecimento; e 

quais aspectos são relevantes na construção do conhecimento. 

A ideia de mapa conceitual foi criada por Novak na Universidade de Cornell, conforme 

Moreira “Mapas conceituais são dinâmicos, estão constantemente mudando no curso da 

aprendizagem significativa”(MOREIRA, 2005).Os mapas conceituais foram baseados na teoria de 

aprendizagem proposta por Ausubel. Estes mapas representam claramente um conjunto de 

significados conceituais estruturados pelas ideias que o indivíduo possui. Ainda para Moreira 

(2005) mapas conceituais são diagramas capazes de relacionar conceitos, ou palavras usadas para 

representar conceitos. Não constituindo organogramas, nem diagramas de fluxo. Além de estratégia 

de ensino, serve também como instrumento de avaliação desenvolvendo o sentido da aprendizagem 

a partir da estrutura que o aluno percebe no conjunto de conceitos a ele apresentado. 

Como forma de apresentação e aplicação será utilizada a interdisciplinaridade como forma 

de trazer de encontro ao conhecimento as mais diversas áreas, trabalhando juntamente no que se 

refere a uma situação problema proposta. 

Para Fazenda (2008), interdisciplinaridade é algo que vai além da união das áreas: 

 

Se definirmos interdisciplinaridade como junção de disciplinas, cabe pensar currículo 

apenas na formatação de sua grade. Porém se definirmos interdisciplinaridade como atitude 

de ousadia e busca frente ao conhecimento, cabe pensar aspectos que envolvem a cultura do 

lugar onde se formam professores. (FAZENDA, 2008, pág.17) 

 

O trabalho interdisciplinar somente é passível de realização onde diversas áreas do 

conhecimento se unem a partir de um mesmo objeto de estudo, mas não esquecendo a importância 

da criação da situação problema onde a ideia principal tenha pontos em comum.A proposta desse 

trabalho consiste no aprimoramento da avaliação a partir da interdisciplinaridade entre as áreas. 

Como instrumento de avaliação será utilizado mapas conceituais. Propor o uso deste instrumento 

como meio de avaliação dentro de um projeto interdisciplinar é um dos objetivos deste trabalho, 

assim como buscar métodos diferentesno processo ensino-aprendizagem. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente trabalho tem como característica ser interdisciplinar, sua proposta será colocada 

a partir de situação-problema, que envolva determinadas áreas do conhecimento. Esse tipo de 

ensino pode levar a uma aprendizagem significativa conforme Ausubel, pois se relaciona com 

aquilo que o aluno já sabe, e isso faz com que ele ancore o novo conhecimento a ser ensinado. A 

proposta interdisciplinar implementada será em forma de uma sequência didática, serão nove 

intervençõesem uma turma de nono ano de uma escola municipal, localizada na cidade de Alegrete. 

As áreas do conhecimento que se pretende contemplar serão: Ciências da Natureza, Matemática e 

Ciências Humanas (geografia e história). 
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A seguir o relato das intervenções e seus objetivos: 

Aula 1 

Objetivos: identificar conhecimentos prévios e acionar as áreas do conhecimento já mencionadas no 

trabalho.  

Questão central:Como a radiação solar faz parte do seu cotidiano? 

Após questionar os alunos, colocando essa pergunta no quadro, os estudantes pensarão sobre o 

assunto e falarão o que entendem. As áreas do conhecimento serão acionadas a partir das respostas 

dos alunos para esta pergunta. Os alunos utilizaram o diário de bordo para registrarem a aula. O 

objetivo será identificar os subsunçores e para isso será colocado um mapa mental.  

 

Aulas 2, 3, 4 e 5  

 

Objetivos: Desenvolver a partir do mapa mental alguns conceitos, contemplar as áreas do 

conhecimento; Ciências da Natureza e Ciências Humanas. 

Problematização: Consequências da radiação para o organismo humano: malefícios ou benefícios? 

Avaliação:listas com situações-problemas, construção de uma modelo didático de célula, esquema, 

diagramas, filme e atividades no diário. 

 

Aulas 6 e 7 

Objetivos: construir gráficos, comparar os índices de casos de câncer de pele no estado do RS 

durante os últimos anos, investigar as causas do índice elevado desta doença no estado, acionando 

as seguintes áreas do conhecimento: Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Matemática. 

Problemática: Por que o RS apresenta altos índices de casos de câncer de pele? 

Avaliação:construção de gráficos sobre os índices de câncer de pele no RS, confecção de panfletos 

para distribuir na escola sobre a questão abordada na aula e atividade no diário. 

Aulas 8 e 9 

Objetivo: realizar avaliação integradora, confeccionar um mapa conceitual que una todos os 

conceitos construídos, trabalhar com as seguintes áreas do conhecimento, Ciências da Natureza, 

Ciências Humanas e Matemática. 

Problemática: colocar a situação problema inicial.  

Avaliação: Construção de mapa conceitual final. Os mapas serão comparados (aula inicial e aula 

final) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste item serão analisados os possíveis resultados da realização do projeto interdisciplinar 

em sala de aula, assim como a discussãodas respostas dos alunos as situações-problemas 

apresentadas e os resultados das avaliações aplicadas com os estudantes. A análise será realizada a 

luz do referencial teórico utilizado na construção da proposta interdisciplinar. 

Espera-se com este trabalho possibilitar situações de ensino-aprendizagem através da in-

vestigação, da dialética e da ligação existente entre as áreas do conhecimento que serão acionadas 

no decorrer das aulas. Na implantação deste trabalho o conhecimento prévio dos alunos será consi-

derado importante para realização da proposta, conformeAusubel(2003) para o processo de ensino 
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aprendizagem, o conhecimento prévio é um aspecto essencial.  Por ter caráter relevante, identificar 

o conhecimento prévio, será um dos objetivos da primeira aula.  

 

 

CONCLUSÕES 

 

Os argumentos apresentados neste trabalho procuram sustentar que no campo da avaliação 

interdisciplinar, predominam métodos ou estratégias de integração de disciplinas e/ou conteúdos de 

conhecimento de áreas distintas.Destaque em especial no que se refere à forma de introduzir e 

avaliar o conteúdo apresentado no processo ensino-aprendizagem, onde a diversificação da 

metodologia de ensino é de suma importância para que o aluno compreenda o conteúdo de forma 

clara, levando em consideração que os alunos aprendem de forma diferente. 

Enfim, o processo de ensino-aprendizagem e avaliação deve vir de encontro ao interesse do 

aluno e a expectativa dos objetivos a serem alcançados, buscando por meio da interdisciplinaridade 

a união entre as diversas áreas em busca do conhecimento comum. 
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RESUMO 

Este trabalho se constitui pelas experiências vivenciadas por uma acadêmica do Curso de 

Licenciatura em Ciências Exatas, em seu estágio de Monitoria na disciplina de Química que 

realizou-se em uma escola da rede pública de ensino. As atividades implementadas foram 

desenvolvidas através da utilização de metodologias alternativas de ensino. Entre as diversas 

possibilidades metodológicas, optou-se por trabalhar com as seguintes: uso de recursos 

computacionais, resolução de problemas no Ensino de Ciências e atividades práticas e ou 

experimentais. As análises das atividades indicaram as potencialidades do uso de cada uma das 

metodologias alternativas de ensino ao serem trabalhadas na Educação Básica, assim como a 

relevância de cada uma das estratégias adotadas pela licencianda na preparação e condução das 

atividades desenvolvidas em sala de aula. A partir dos aspectos observados, a licencianda pode 

refletir sobre sua prática docente, as contribuições do estágio para sua formação inicial, a 

importância da troca de experiências entre os profissionais da área educativa e a aproximação com a 

realidade escolar. Além disso, foi possível perceber que a utilização das metodologias supracitadas 

contribuiu na construção de conhecimento químico pelos alunos, na medida em que, minimizou a 

abstração dos mesmos e os motivou na busca pelo conhecimento dos conteúdos trabalhados no 

estágio através da pesquisa e das atividades práticas/experimentais. 
 

Palavras-Chave: Estágio, metodologias alternativas de ensino, reflexões, formação inicial de professores. 
 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho foi desenvolvido para compartilhar as experiências vivenciadas por uma 

acadêmica do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas – Ênfase em Química, da Universidade 

Federal do Pampa –UNIPAMPA, no seu estágio de Monitoria. Neste trabalho, objetiva-se relatar 

sobre a importância do estágio para a formação inicial de professores, além de expor a condução do 

mesmo, pela utilização de metodologias alternativas de ensino que visasse auxiliar na aprendizagem 

dos alunos. A proposta deste estágio prevê a participação do licenciando em atividades de 

“complementação das aulas desenvolvidas pelo professor regente, oportunizando uma interação 

com os alunos da Educação Básica que apresentam dificuldades no processo de ensino-

aprendizagem” (UNIPAMPA, 2014). 
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Sabe-se que as salas de aula comportam um número bastante elevado de alunos e que muitas 

vezes as estratégias adotadas pelo professor na abordagem dos conteúdos podem não contemplar o 

modo de aprender de cada um. Nesse sentido, entendemos que o uso das metodologias alternativas 

de ensino podem contribuir para a construção de conhecimento científico pelos alunos. 

No âmbito educacional é recorrente nos depararmos com métodos de ensino que priorizam 

exclusivamente a exposição de conteúdos através dos materiais didáticos ofertados, da explicação 

oral do professor, seguido da resolução de exercícios e avaliação teórica. Em muitos casos em que 

essa sequência didática é adotada, não há por parte do aluno um maior entendimento sobre o 

conteúdo estudado e suas relações com a realidade cotidiana, fazendo-o pensar que grande parte dos 

conceitos vistos na escola, principalmente na área de Ciências da Natureza, não passam de assuntos 

desvinculados da realidade, sobrecarregado de algoritmos e fórmulas matemáticas que, muitas 

vezes, não tem relevância no contexto cotidiano dos alunos.  

Decorrentes desse pensamento, o aluno passa a não ter motivação para estudar os conceitos 

presentes nas ciências e nas disciplinas que a compõe. No caso da Química não é diferente, muitas 

vezes a desmotivação e a falta de vínculo com questões ligadas ao dia a dia do aluno, interferem no 

processo de ensino e aprendizagem desse componente curricular, fazendo com que os mesmos não 

gostem dessa disciplina por não entendê-la.  Concordamos que a partir do entendimento de 

determinado assunto ou conteúdo há uma motivação para o aprendizado do mesmo. Nesse sentido, 

as dificuldades de aprendizagem são determinadas por diversos fatores. Entre eles, Guimarães 

(2009) sinaliza a passividade do aluno, que normalmente é tratado como ouvinte das informações 

expostas pelo professor. 

Cientes de que cada pessoa tem uma forma para aprender, acreditamos que diferentes 

abordagens metodológicas podem permitir ao aluno uma maior compreensão dos conceitos 

científicos, o que vem ao encontro da motivação para o estudo dos mesmos. Além disso, a 

utilização de diferentes métodos de ensino pode fazer com que os alunos entendam que a Ciência 

não é um conhecimento estático e linear, mas que ela evolui constantemente na tentativa de resolver 

problemas encontrados na humanidade em variadas áreas do conhecimento. 

Frente ao exposto, existe um ponto tão importante quanto os métodos utilizados em sala de 

aula. Referimos aqui à formação docente, aspectos que passaremos a tratar a seguir. 

Muito se tem discutido acerca da formação inicial docente, na tentativa de reverter um quadro 

de falta de formação adequada a esses profissionais. Porém, sabe-se que é necessário o empenho 

dos diferentes atores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem para que se alcancem 

resultados satisfatórios com relação aos processos educativos. 

O mesmo ocorre com o processo de ensino e aprendizagem em Química que depende de 

muitas variáveis para se tornar significativo para o aluno. Para Ferreira et al (2010), essas variáveis 

incluem o professor, os alunos, recursos didáticos, ambiente sociocultural no qual estão inseridos e 

a maneira como a Química é abordada. 

Diante dessas dificuldades, acredita-se que o professor pode atuar como mediador do 

conhecimento, promovendo a participação ativa dos sujeitos na busca pelo conhecimento. Frente a 

este pensamento, se faz necessário que na “formação inicial o licenciando possa promover a 

instrumentação docente na prática do ensino, sendo orientado sobre métodos e técnicas para o 

desenvolvimento de habilidades básicas” (ALMEIDA, 1985). 
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Nesse sentido, entendemos que o estágio de Monitoria propicia ao estudante uma aproximação 

com a realidade escolar, evidenciando suas carências e dificuldades e tornando-os reflexivos acerca 

das práticas pedagógicas realizadas durante o mesmo. 

São muitas as metodologias que podem ser utilizadas para facilitar o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos nas aulas de Química, porém dentre essas, as metodologias selecionadas 

para implementação no estágio de Monitoria contou com as atividades práticas e experimentais, 

Resolução de Problemas e uso de recursos computacionais.  

As atividades práticas/ experimentais são criticadas dependendo do enfoque que traz para o 

ensino, principalmente quando são trabalhadas de maneira superficial e sem nexo para o estudante. 

A crítica a atividades práticas/ experimentais vincula principalmente às práticas descontextualizadas 

e com roteiros prontos a serem seguidos sem questionamento que permitam aos alunos entenderem 

ou se aprofundar no conhecimento do conteúdo que os permeiam. 

 Nesse sentido, organizar as atividades práticas/ experimentais que conduzam o aluno a uma 

reflexão conceitual e o instigue a resolver problemas reais pode contribuir para uma aprendizagem 

de maior significância. Zanon, Uhmann (2012) argumentam que “as atividades práticas são 

essenciais ao ensino por favorecerem interações entre sujeitos, estabelecendo relações entre 

conceitos, produzindo sentido aos mesmos, mediante processos de recontextualização dos 

conhecimentos em sala de aula”. Diante do exposto, as atividades práticas/ experimentais surgem 

não apenas como uma prática involuntária, mas como um processo que precisa ser guiado pelo 

pensar reflexivo, levando os alunos a uma apropriação dos conhecimentos teóricos através da 

prática. 

A utilização da metodologia de Resolução de Problemas justifica-se por entendermos que no 

Ensino de Ciências esta proposta pode oportunizar aos alunos uma aproximação de contextos 

vivenciados pelos mesmos no dia a dia. Essa aproximação pode ser evidenciada a partir de 

situações-problema propostas para a sua resolução. Essas situações podem partir de temas que 

demandam certo entendimento científico para sua melhor resolução. 

No âmbito experimental a Resolução de Problemas se caracteriza como uma proposta que 

integra conceitos e experimentos de forma a contribuir para o processo de construção do 

conhecimento à medida que incorpora aspectos da atividade cientifica, quando, a partir de um 

determinado problema, que se configure relevante para o aluno, ele construa hipóteses através de 

processos investigatórios. 

Optou-se também, pela utilização de recursos computacionais, por entendermos que frente a 

uma geração que usa muito a tecnologia, esse recurso seria adequado tanto para a motivação do 

aluno como na tentativa de deixar menos abstrato o Ensino de Química, pois através de softwares, 

páginas na internet e aplicativos é possível a visualização de modelos atômicos e moleculares 

(SOUZA ;MERÇON, 2014). 

Diversas pesquisa na área de recursos computacionais tem sido realizadas nos últimos anos e 

apontam para os benefícios do uso de softwares nos processos educativos, porém destacam que a 

mediação do professor nesse tipo de atividade deve integrar o currículo e os trabalhos de sala de 

aula. Destacam ainda a “importância do planejamento e desenvolvimento de estratégias didáticas 

que contemplem o software em sua prática docente, proporcionando maior liberdade para o 

processo de construção do conhecimento” (SOUZA; MERÇON, 2014). 
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METODOLOGIA 
 

O presente trabalho foi desenvolvido a partir da implementação de ações metodológicas em 

uma turma de 1° Ano do Ensino Médio Politécnico de uma escola da rede pública de ensino, no 

município de Caçapava do Sul/RS. As ações que aqui são descritas foram realizadas por uma 

acadêmica do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas, da UNIPAMPA em seu estágio de 

Monitoria que auxiliar na aprendizagem dos alunos. 

O estágio conta com uma carga horária em sala de aula de 24 horas/aulas, sendo que destas, 

pelo menos 4 períodos são destinados à observação prévia da turma com a finalidade de 

desenvolver atividades pertinentes à realidade da mesma.  

Os conteúdos químicos ministrados durante o período de estágio foram geometria molecular, 

forças intermoleculares e nox. Para cada um desses conteúdos, criou-se alguma (s) atividades para 

serem realizadas junto aos alunos. Essas atividades foram desenvolvidas com objetivo de auxiliá-los 

no entendimento dos conceitos químicos abordados, além de motivá-los para uma nova percepção 

sobre os mesmos. O planejamento das atividades propostas foi intercalado com aulas expositivas 

ministradas pela professora regente da classe. 

Essas atividades contaram com o auxilio da estagiária na resolução de exercícios, 

apresentação das estruturas geométricas adquiridas espacialmente através do programa 

AVOGADRO; montagem de estruturas geométricas a partir de palitos de churrasco e bolas de 

isopor; atividade experimental, denominada Mosaico de cores, realizada com a utilização de leite, 

corante alimentício e detergente de louça, para demonstrar o processo das forças intermoleculares; 

utilização da metodologia de resolução de problemas, para o qual o seguinte problema foi proposto 

para resolução pelos alunos:  
Quadro 1: problema proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: autora 

Apresentado o planejamento das aulas e a descrição das atividades realizadas no estágio, 

passaremos a seguir para a discussão dos resultados. 

 

 

 
 

Uma das propriedades características dos líquidos é a habilidade de fluir. Uma medida 

desta habilidade é a viscosidade, ou seja, a resistência para fluir. Quanto maior a 

viscosidade, mais lenta torna-se a capacidade de fluidez. Outra característica dos líquidos é 

possuir uma superfície plana definida, o que as distingue dos gases. Uma medida de rigidez 

do filme da superfície que parece cobrir uma superfície líquida é a tensão superficial, a 

tendência das moléculas da superfície serem puxadas para dentro: quanto maior a tensão 

superficial, mais rijo parece ser o filme da superfície. Considerando as afirmações acima  e a 

partir do experimento realizado, pesquise e explique como e por que aconteceu a formação 

do mosaico no leite. Se utilizássemos para o experimento outros tipos de leite, como o 

desnatado, integral e leite de vaca não industrializado, quais seriam as diferenças entre eles e 

por que ocorreriam? 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A discussão dos resultados desse trabalho é composta pela análise qualitativa das aulas 

obervadas na Educação Básica (24horas). Nesse sentido, é importante destacar que a forma de 

trabalho da professora regente da turma é tradicional, perfazendo a sequência didática apresentada 

na introdução desse trabalho. Desse modo, as estratégias metodológicas realizadas, obtiveram como 

principal resultado a motivação dos alunos quanto aos conteúdos trabalhados. Entende-se que, como 

já discutido anteriormente, a motivação é um fator importante para o principio do aprendizado, pois 

sem ela o aluno não demonstra interesse pelas questões apresentadas e trabalhadas. Porém, muitos 

outros aspectos são importantes para contribuir com a tentativa de minimizar as dificuldades de 

aprendizagem e a aquisição de conhecimento pelo aluno. Dentre esses fatores, podemos citar a 

investigação dos conhecimentos prévios dos alunos pelo professor e a correlação dos conceitos com 

o cotidiano dos mesmos. 

Os aspectos discutidos no parágrafo anterior, não faziam parte do contexto da aula da 

professora regente da turma, dificultando assim a compreensão dos alunos nos conceitos estudados 

e sendo um empecilho para reduzir as dificuldades de aprendizagem dos mesmos. 

Mesmo não havendo, no método de trabalho da professora os aspectos anteriormente citados, 

percebeu-se que as atividades desenvolvidas foram relevantes no entendimento dos conteúdos 

trabalhados em Química.  

Na utilização de recursos computacionais, os alunos puderam minimizar a abstração do 

conteúdo de geometria molecular, na medida em que visualizavam as formas adquiridas pelas 

moléculas, reproduzindo-as em seguida com materiais alternativos. A visualização dessas formas 

moleculares, permitiu aos alunos uma melhor compreensão do assunto a partir das medidas dos 

ângulos de cada geometria, não se configurando como uma memorização dos nomes dados as 

formações geométricas moleculares. 

Ainda, compondo as atividades práticas/ experimentais, o experimento do mosaico de cores, 

permitiu uma aproximação dos alunos com atividades experimentais de forma reflexiva, a partir da 

utilização da metodologia de resolução de problemas de forma investigatória, permeando o trabalho 

em sala de aula através da pesquisa. 

Não menos importante que as atividades já citadas, o auxilio da licencianda na resolução de 

exercícios ou na explicação de conteúdos de forma contextualizada, também foi importante para o 

entendimento dos conteúdos pelos alunos. 

Outro ponto a ser discutido são as contribuições do estágio para formação inicial e continuada. 

Neste aspecto, ressaltamos o envolvimento com a elaboração de atividades alternativas de ensino 

pela licencianda, assim como a aproximação com a realidade escolar, propiciando tornar-se um 

profissional ativo e reflexivo diante das dificuldades e carências encontradas na escola, como 

também, acerca das práticas pedagógicas realizadas. 

Além disso, acreditamos que a colaboração mutua e a troca de experiências entre os 

participantes do processo de ensino-aprendizagem, favorece o progresso educativo em todos os seus 

aspectos. 
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CONCLUSÕES 
 

Com relação às abordagens metodológicas utilizadas no estágio, considera-se que estas foram 

importantes para a formação como futuro profissional da área educativa, pois através destas pode-se 

perceber a relevância de estar em continua preocupação em meios de incentivar os alunos na busca 

pelo conhecimento. Ainda sobre as metodologias utilizadas, porém sob o aspecto de ensino e 

aprendizagem, é perceptível sua pertinência para a motivação dos alunos, aproximação com a 

pesquisa e noção de trabalho no mundo científico. 

A interação do estagiário com o cotidiano da escola se torna significativo à medida que 

proporciona um momento de reflexão do professor em formação inicial com o professor da 

educação básica sobre as práticas de ensino, suas potencialidades e de que forma contribuem de 

forma significativa nos contextos das aulas de Ciências.     
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RESUMO 

A modelagem prática virtual é uma ferramenta atrativa e também de aperfeiçoamento de 

metodologias nas atividades desenvolvidas em sala de aula sob o tema Tabela Periódica, 

possibilitando ao aluno trabalhar com os componentes curriculares de Química de forma 

simplificada. Sendo assim, nosso estudo focalizou-se em trabalhar a periodicidade dos elementos e 

famílias, pois é um estudo essencial.Então surgiu a ideia de que os próprios estudantes moldem uma 

ferramenta de estudo de acordo com a sua necessidade uma vez que Química é vista 

microscopicamente por muitas pessoas desde que estudamos o átomo, assim é difícil para alguém 

imaginar que o mesmo está na ponta do seu dedo e ou que pode ser até uma partícula de giz. Ao 

ocorrer a interação entre o homem e a máquina é possível observar a criação de trabalhos 

fantásticos que contribuem tanto para nossas experiências enquanto professores em formação, 

quanto para os alunos ao fazer referência a Modelagem Prática Virtual, elucidamos reinventar um 

trabalho que já existe, mas com o propósito de alterar sua figura sem perder suas propriedades 

básicas fundamentais e adequar para atender à necessidadedesses alunos. A interdisciplinaridade no 

ensino é trabalhada de inúmeras formas principalmente nas disciplinas de Informática e Química, 

que quando aliadas possibilitam grandes construções e inovações. 
 

Palavras-Chave:Tabela periódica, Ensino de Química, Tecnologia no ensino, Interdisciplinaridade. 
 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na disciplina de Prática enquanto Componente Curricular, que prevê inserir e proporcionar 

os alunos a partir de vivências de acordo com a região nos possibilita pensar em trabalhos que 

colaborem com um grupo de alunos que serão analisados e ao findar apresentam resultados para 

construção de formas mais coerentes, eficazes e didáticas de ensino. (PPC, 2015)  

O computador com seus hardwares elementares que disponibilizam áudio e vídeo 

possibilitam ampliar a receptividade do aluno e também serve de ferramenta auxiliar no 

desenvolvimento cognitivo individual, facilitando a aprendizagem, despertando e aprimorando o 

senso analítico e crítico de cada um. Em grande maioria a dificuldade encontrada na disciplina de 
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Química começa na manipulação de dados essenciais para o estudo, no conhecer os elementos e em 

aprender a trabalhar com a periodicidade dos elementos químicos que será usada em inúmeras 

atividades curriculares propostas aos alunos através da Tabela Periódica, que é o nosso guia com 

informações sobre os elementos químicos que quando organizados em arranjos os permitem não só 

verificar as características e propriedades dos elementos e suas repetições, mas sim fazer previsões.  

As ferramentas utilizadas na execução do trabalho foram baseadas na realidade local, sendo 

elas ferramentas gratuitas de ensino, que é o conhecimento ligado à tecnologia que transformou 

palavras em ações às retirando do papel e ganhando um lugar na imaginação dos alunos. Assim, o 

projeto realizou-se no Instituto Federal Farroupilha-Campus Alegrete, localizado na RS 377, Km 27 

– Passo Novo, Alegrete/RS no curso Técnico em Informática, modalidade Integrado com o Ensino 

Médio, turma Informática 10, disciplina de química, em cincoh/asemanais e os trabalhos foram 

publicados no endereço eletrônico: http://deniiscarvalho.wix.com/quimica que desde o ano de 2010 

dedica-se em buscar métodos inovadores. 

Aprender ciências não é uma questão de simplesmente ampliar o conhecimento dos jovens 

sobre os fenômenos- uma prática talvez denominada mais apropriadamente como estudo da 

natureza- nem desenvolver ou organizar o raciocínio do senso comum dos jovens. Aprender 

ciências requer mais do que desafiar as ideias anteriores dos alunos, através de eventos discrepantes. 

Aprender ciências requer que crianças e adolescentes sejam introduzidos numa forma diferente de 

pensar sobre o mundo natural e de explicá-lo.(Driver, 1999) 

A pesquisa apresenta uma proposta de ensino interdisciplinar com o uso de Tecnologias no 

Ensino de Química e a criação de mídias digitaistendo em vista às bases teóricas,assim realizamos 

aplicações intermediadas pelo computadorcomo ferramenta auxiliadorana aprendizagem de 

conteúdos mais complexos. O uso de softwares possibilitou o desenvolvimento de atividades 

lúdicas em sala de aula evidenciando a facilidade na absorção do conteúdo trabalhado. 

Além disso, a proposta visa instrumentalizar o uso de materiais midiáticos que são 

intrínsecos para o aprendizado do aluno no ensino de Química, proporcionar aulas interativas que 

facultem o conhecimento didático e oportunizem o conhecimento científico e variaro ensino 

conteudista sem perder suas propriedades com as ferramentas inclusivas que são mais 

abrangentespois é verificado que sua importância oferece ao indivíduo uma experiência do 

conhecimento empírico e científico mais amplo. 

 

METODOLOGIA 
 

O título do trabalho condiz a um conjunto de ideias com a finalidade de auxiliar o modelo 

educacional tradicional e disseminar o ensino da Química de forma descomplicada para os alunos 

pois quando falamos em substâncias, átomos, entre outros termos científicos nossa percepção é 

muito fragilizada. Além disso, temos uma visão muito reduzida sobre o assunto, pois a maior parte 

de nosso estudo infelizmente não pode ser vista a olho nu, assim o tema foi pensado em aplicações 

juntamente com a Informática, pois ela permite uma visão ampliada e diversificadaque pode 

facilitar a aprendizagem dos alunos. Ao mesmo que tempo que é uma proposta atraente também é 

necessário o educador estar disposto a reciclar seus conhecimentos e se aperfeiçoar, pois estamos 

em um tempo tecnológico e temos que ser cientes que os alunos tem acesso a toda informação que é 

passada em sala de aula, pois se encontra na internet, assim nosso objetivo é direcionar o uso do 

computador, usando-o como ferramentapara o ensino da Química, valorizar a liberdade que temos 

eletronicamente, aproveitando as informações disponibilizadas na rede e trabalhar o 

http://deniiscarvalho.wix.com/quimica
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ensino dinamicamente.  

Em um primeiro momento,na sala de aula composta por vinte e cinco alunos, 

elucidamosnosso trabalho e seusobjetivos, e analisamos o perfil da turma e seu conhecimento de 

Química através de um questionário diagnóstico. Com a análise dos resultados, nos possibilitou 

fazer um cronograma de atividades, conforme tabela 1, para ser aplicadas em sala de aula. Visando 

estimular o processo de ensino-aprendizagem por intermédio de atividades lúdicas e interativas, 

assim testando a eficácia de novos modelos de ensino e procurando a melhor forma de construção 

do conhecimento, prevemos um trabalho final após concluir as aulas teóricas e práticas para provar 

a eficiência da proposta que foi executada, podendo assim mostrar os resultados qualitativos e 

quantitativos para anexar aos resultados esperados. Neste contexto, também foram fundamentais a 

utilização de um quadro branco, sala de computadores, internet, sala de aula, canetas para quadro 

branco, conhecimento básico em informática. 

 
Tabela 1. Cronograma de Execução. 

Data Atividade 

Aula 1  Apresentação da proposta de trabalho para a turma Técnico em 

Informática modalidade Integrado com Ensino Médio Info 10. 

Aula 2 Revisão aula teórica: Tabela Periódica, famílias, períodos, classificação 

das famílias e sua composição. 

Aula 3 Revisão aula teórica: Tabela Periódica Grupo B e exercícios. 

Aula 4 Aula prática: Proposta de trabalho e pesquisa, criação de uma tabela 

periódica com modelagem prática virtual em sala de aula. 

Aula 5 Aula prática: auxílio na confecção das tabelas periódicas virtuais e 

conclusão 
Fonte: os autores 

  

Ao longo das atividades realizadas, como mostra o cronograma acima, os exercícios 

realizados foram direcionados para preparar os alunos para,no final, conseguirem realizar a proposta 

de trabalho e nas aulas práticas introduzimos as atividades direcionadas a finalização do trabalho 

que foi a proposta e o desenvolvimento da Tabela Periódica com modelagem prática virtual em sala 

de aula.Foi desenvolvido e orientado passo a passo, e, além dos horários de aula,os alunos 

mantiveram contato com o trabalho através de e-mails buscando informações para como melhor 

desenvolver a atividade que foi proposta. Criar uma tabela periódica em grupos, primeiramente um 

esboço simples no papel, para planejareme assim reinventarem de acordo com sua criatividade, 

porém de forma que os interesses fundamentais, como períodos, família, massa atômica, número 

atômico, nome, nomenclatura, estivessem presentes. As Tabelas Periódicas foram desenvolvidas por 

intermédio de softwares básicos e já instalados nos microcomputadores do Instituto Federal 

Farroupilha – Campus Alegrete (IFFCA), tais como Paint, Open Office Writer, Open Office 

Impress.Dependendo da natureza do trabalho, uma caracterização da área experimental deve ser 

inserida, tornando claras as condições em que a pesquisa foi realizada.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A figura 1 mostra a opinião dos alunos acerca do seu conhecimento na disciplina de Química 

onde, através do questionário perfil do participante, pode-se classificar como bom o entendimentoda 

turma, porém o entendimento classificado como regular e não compreende dividiram a mesma 
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porcentagem como representado no gráfico abaixo. Com base nesses resultados adaptamos nosso 

roteiro de atividadescom a missão de aprimoraros instrumentos e metodologias de ensino que 

obtiveram efeitos positivos na vida escolar dos alunos.  

 
Figura 1. Perfil do Participante. 

 

 
Fonte: os autores 

 

Através de um questionário diagnóstico, contendo questões de múltipla escolha do tipo qual 

é o primeiro elemento da tabela periódica,conforme Figura 2, observamos que o nível de 

conhecimento da turma era bom, mas quando perguntamos algo mais específico, como por 

exemplo, em qual estado físico elemento oxigênio encontra-se na natureza, nos deparamos com um 

número elevado de erros,o que nos coloca, enquanto professores em formações, à elaborar novas 

metodologias para corrigir essas lacunas. 
 

Figura 2. Questionário diagnóstico. 

 

 
Fonte: os autores 

 

Com base nas informações, foram desenvolvidas atividades teóricas dando continuidade ao 
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cronograma curricular da disciplina com o tema Tabela Periódica e em culminância ao trabalho, foi 

proposta a criação de uma Tabela Periódica com Modelagem Virtual em Sala de Aula, conforme 

exemplo na Figura 3, onde os alunos apresentaram os requisitos mínimos para seu 

desenvolvimento, tais como: conhecimento dos elementos e suas nomenclaturas, periodicidade e 

famílias atômicas do Grupo A: metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, família do boro, família 

do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios, gases nobres e Grupo B (USBERCO, 

2006). 
 

Figura3 - Tabela periódica modelada 

 

 
Fonte: alunos 
 

CONCLUSÕES 
 

O presente trabalho nos permitiu uma troca de conhecimentos e de vivências, além do 

aperfeiçoamento de técnicas e metodologias que fez com que a disciplina de Química deixasse de 

ser um conteúdo longínquo da realidade daqueles alunos. Verificamos que os alunos necessitavam 

ter mais atividades interativas que estimulem seu raciocínio e criatividade dando ênfase ao estudo 

da Química, percebendo que os elementos químicos, os gases, entre outros processos químicos, 

estão ao nosso redor, fazem parte de nosso corpo e cotidiano e que por vezes não conseguimos 

visualizar. Neste contexto a disciplina de PeCC serviu como determinante e grande colaboradora, 

enquanto professores em formação, para retratar vivências e oportunizar trocas pedagógicas, 

enriquecendo nosso currículo e conhecimentos filosóficos, empíricos e científicos. 

 

 

 



 

 

101 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

REFERÊNCIAS 

DRIVER, R., H. Asoko, et al. Construindo conhecimento científico na sala de aula. Revista 

Química Nova na Escola, 1999.p.31-40. 

 

Projeto pedagógico do curso: Licenciatura em Química. 

<http://w2.iffarroupilha.edu.br/site/midias/arquivos/201411581355908ppc_licenciatura_em_quimic

a_-_al.pdf>Acesso em 16 de mar. de 2016 

 

USBERCO, João; Salvador, Edgard. Química Geral. 12ª.ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://w2.iffarroupilha.edu.br/site/midias/arquivos/201411581355908ppc_licenciatura_em_quimica_-_al.pdf
http://w2.iffarroupilha.edu.br/site/midias/arquivos/201411581355908ppc_licenciatura_em_quimica_-_al.pdf


 

 

102 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

017 - CONSTRUINDO UMA TRILHA SENSITIVANA DISCIPLINA DE PeCC 
VI – MODELOS DIDÁTICOS PARA O PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 
 

Dieison Prestes da Silveira(1), Carmem Silvia de Quevedo(2), Josiana Scherer Bassan(3) 

 

 

 
(1) Estudante; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Farroupilha; Júlio de Castilhos, Rio 

Grande do Sul;dieisonprestes@gmail.com; 
(2) Estudante; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Farroupilha; Júlio de Castilhos, Rio 

Grande do Sul; carmemsilviaquevedo@gmail.com; 
(3) Orientadora; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Farroupilha – Campus Júlio de 

Castilhos, e-mail: josiana.bassan@iffarroupilha.edu.br 

 

 

RESUMO 

 

A escola consiste em um ambiente de diferentes culturas, etnias e identidades, por isso há as 

diferenças entre os alunos. O Componente curricular denominado PeCC VI (Prática enquanto 

Componente Curricular) - Modelos didáticos para o público alvo da Educação Especial, presente no 

Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal Farroupilha – Campus Júlio de 

Castilhos visa a elaboração de algum momento prático com pessoas com ou sem deficiências. 

Sendo assim, este presente trabalho tem por objetivo relatar a elaboração e aplicação de uma trilha 

sensitiva que foi aplicada com os alunos do primeiro ano dos cursos técnico integrado em 

Informática e Agropecuária do IFFAR e sua incumbência em sensibilizá-los sobre as dificuldades 

encontradas por um deficiente visual. Para a realização da trilha sensitiva os acadêmicos do sexto 

semestre utilizaram uma sala de aula, bem como alguns materiais, como galhos e folhas de 

diferentes árvores, flores in natura, cadeiras, mesas, borrifador, palha seca, caixa de som e venda 

para os olhos. Ao entrar na sala, os alunos foram vendados e guiados por um acadêmico, os mesmos 

sentiam as folhas caídas no chão bem como os galhos que se encontravam no caminho da trilha. 

Após o momento prático, os alunos socializaram o que sentiram com todos os participantes. A 

disciplina de PeCC VI torna-se um componente curricular de extrema importância em um Curso de 

Formação de professores, pois desencadeia uma reflexão sobre o público que iremos atender, bem 

como os desafios da profissão docente. 
 

Palavras-Chave:Elaboração, Deficiente Visual, Reflexão. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

 Proporcionar momentos reflexivos em sala de aula, contribuindo com uma formação 

humana dos estudantes é uma maneira de sanar desafios do atual jovem-cidadão. Fazê-lo pensar nas 

suas atitudes frente o outrem facilita a relação afetiva entre todos. A escola é um ambiente no qual 

há uma miscigenação de culturas, etnias e identidades, sendo assim corrobora-se as diferenças. 

Eizirick (1999) relata alguns significados e avanços históricos da educação: 
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Sabemos que a escola não foi sempre a mesma. Encontramos desde a tradição greco-

romana, o significado da escola como um “lugar de estudos”. Acompanhando as mudanças 

acentuadas ao longo dos séculos, observamos que a escola se modifica: no século XVIII, 

encontra-se sedimentada na ideia de uma lógica universal, absoluta, onde tudo obedecia a 

uma razão cega e determinada; no século XIX, dirige-se à energia, como conceito de base, 

apoiada na possibilidade da sua conservação e degradação, em todas as estruturas. O século 

XX, sacudido pelos avanços da física, da biologia, da matemática, provoca turbulências na 

certeza, na ordem, na determinação, que atingem certamente a concepção de escola 

 

 O ambiente escolar além de ser uma local de mediação de conhecimentos, práticas didático-

pedagógicas, ele incumbe também na perspectiva de formar um cidadão humano-crítico capaz de 

atuar em sociedade.Fleuri, (2000) afirma que através da educação o indivíduo passa a desenvolver 

ações recíprocas.  Apresentamos diferenças, como por exemplo, no tamanho, altura, cor dos olhos, 

cor do cabelo, etc., além destes fenótipos apresentamos caracteres genotípicos diferenciados que 

confirmam a nossa naturalidade distinta um dos outros e isso dificulta a aceitação e o convívio 

social. 

 O Componente curricular denominado PeCC VI (Prática enquanto Componente Curricular) - 

Modelos didáticos para o público alvo da Educação Especial, auxilia na formação inicial e 

continuada dos futuros professores do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto 

Federal Farroupilha – Campus Júlio de Castilhos. Esta disciplina visa a elaboração de algum 

momento prático com pessoas com deficiências, ou ainda a elaboração de alguma atividade prática 

sobre educação inclusiva para sensibilizar um determinado público. Diante disso, o presente 

trabalho tem por objetivo relatar a elaboração e aplicação de uma trilha sensitiva que foi aplicada 

com os alunos do primeiro ano do curso técnico integrado em Informática e Agropecuária do 

IFFAR e sua incumbência em sensibilizá-los sobre as dificuldades encontradas por um deficiente 

visual. 
 

METODOLOGIA 

 

 Esta atividade foi planejada a partir do início do segundo semestre do ano de dois mil e 

dezesseis, no qual os elaboradores encontravam-se no sexto semestre do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas. Conforme ementa do curso, as PeCCs (Práticas enquanto Componentes 

Curriculares) visam articular teoria e prática tangenciando o ensino prático de diferentes 

conhecimentos.  

 Para a elaboração desta atividade, os acadêmicos elaboraram um planejamento, no qual 

estava inclusa a data e o público a ser comtemplado com a atividade prática, o mesmo fora entregue 

à professora titular da disciplina de PeCC VI. A mesma analisou o roteiro e dialogou com os 

professores dos primeiros anos dos cursos integrados do Instituto Federal Farroupilha de Júlio de 

Castilhos que autorizaram a participação dos alunos na atividade de Educação Inclusiva. 

 Para a realização da trilha sensitiva foi necessário uma sala de aula, bem como alguns 

materiais, como por exemplo, galhos e folhas de diferentes árvores,flores in natura, cadeiras, 

mesas, borrifador, palha seca, caixa de som com cântico de pássaros, venda para os olhos. A sala foi 

arrumada conforme o gosto e criatividade dos acadêmicos. 

 Os alunos foram vendados antes de entrar na sala e deveriam ficar descalços. Ao entrar na 

sala, vendados e guiados por um acadêmico, os mesmos sentiam as folhas caídas no chão bem como 

os galhos que se encontravam no caminho da trilha.  
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 Os guias questionavam os participantes em relação ao que estavam sentindo, como por 

exemplo, medo, angústia, bem-estar, etc.... Todos os dados foram anotados e após o último 

participante realizar a atividade, todos se juntaram em uma sala para socializar seus anseios e 

aprendizagens.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A atividade sobre Educação Inclusiva foi crucial para sensibilizar os alunos do primeiro ano 

dos cursos integrados do IFFAR. Conforme relatos dos mesmos, houve uma sensação de medo 

durante o percurso da trilha, porém eles deveriam confiar no guia. Paviani, (1998) destaca que o 

professor torna-se referência para o aluno, por isso o aluno deposita confiança no educador. 

A disciplina de PeCC VI torna-se um componente curricular de extrema importância em 

Curso de Formação de professores, pois desencadeia uma reflexão sobre o público que iremos 

atender, bem como suas dificuldades. Além do mais o jovem professor constrói sua identidade. 

Nesse contexto, Garcia (2010) relata que: “A construção da identidade profissional inicia durante o 

período de estudantes nas escolas, mas se consolida na formação inicial e se prolonga durante todo 

o seu exercício profissional”. 

Infelizmente esta atividade lúdica não pode ser aplicada para outras turmas. O período 

disposto foi de uma tarde, mas sabe-se a importância que tem em mais pessoas participarem destes 

momentos diferenciados de aprendizagens. Ramos (2012) relata que através da ludicidade, o 

indivíduo consegue formar conceitos, lógicas e incorpora as práticas cotidianas suas vivências. 
 

CONCLUSÕES 
 

Componentes curriculares que estimulam a prática docente em um curso de Licenciatura são 

essenciais para a formação inicial dos acadêmicos, pois dessa forma os mesmos tornam-se 

preparados para a vida profissional. 

Criar, inovar possibilita uma transformação no ambiente escolar são algumas das artimanhas 

do educador moderno. Ao elaborar a trilha sensitiva os acadêmicos puderam vivenciar atividades 

pedagógicas que serão diárias quando atuarem em uma escola, portanto corrobora-se a importância 

de ser estimulados na graduação. 

 Proporcionar um momento reflexivo, no que diz respeito as pessoas com deficiências, faz 

com que sejamos cidadãos racionais, humanos. Dessa forma consigamos atuar com reciprocidade 

dentro e fora da sala de aula. 

As PeCCs são um importante elo entre a teoria e a prática facilitando no contato entre 

licenciandos e escolas. Acadêmicos dos cursos de Licenciatura que apresentam componentes 

curriculares que incentivam a prática docente ingressam nos estágios tendo confiança para atuar 

com os alunos, facilitando na relação aluno-professor e professor-aluno. 
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RESUMO 

 

Esse trabalho tem por objetivo refletir sobre o desenvolvimento de uma atividade de ensino 

referente ao tema plantas medicinais. O qual é de caráter qualitativo, realizado através de pesquisas 

bibliográficas, e pelas análises das implementações. O mesmo foi desenvolvido em uma turma do 

6° ano da Escola Estadual São Vicente no município de São Vicente do Sul. A referida escola é 

vinculada ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência-PIBID e desta forma, 

desenvolve atividades integradas buscando o diálogo e a participação dos alunos. O trabalho foi 

organizado em seis encontros, os quais envolveram discussões, desenvovlimento de conhecimentos 

relacionados ao tema, realização de atividades práticas e integradoras, práticas de laboratório para 

visualização e análise de partes de plantas, bem como uma saída de campo para observação das 

plantas em seus habitats. Destaca-se que a implementação desta proposta promoveu reflexões 

acerca da educação e a importância do planejamento das aulas, bem como a importância do 

subprojeto para a formação inicial dos acadêmicos dos cursos de Licenciaturas, que através das 

atividades realizadas vivenciam a realidade escolar, e tornam-se sujeitos mais sensíveis para pensar 

nas mudanças educacionais. Verificou-se também que esta proposta despertounos educandos a 

curiosidade pela pesquisa, tornando-os protagonistas do seu próprio conhecimento.  
 

Palavras-Chave: PIBID, ciências, metodologias, plantas medicinais.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente as escolas utilizam diversas maneiras de ensinar a disciplina de Ciências no 

intuito dos alunos construírem conhecimentos. Entretanto, há o questionamento se estas estão de 

acordo com as necessidades deles. Em relação a esta área, a utilização de termos técnicos e 

nomenclaturas podem tornaro aprendizado fragmentado e descontextualizado, podendo fazer com 

que os estudantes tenham uma visão distorcida da disciplina, relacionando-a apenas a decoreba de 

mailto:diulinadalon@hotmail.com
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nomes e classificação de seres e elementos. Além disso, é notável que disciplinas como Ciências 

Naturais são muitas vezes consideradas comocomplexas quando o docente não souber mediar de 

forma a tornar os conteúdos mais dinâmicos e acessíveis para compreensão dos alunos.  

Nesse sentido, o presente trabalho foi desenvolvido no âmbito do PIBIDdo curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal Farroupilha-Campus São Vicente do Sul. 

Cabe destacar que o PIBID vem implementando atividades que visem possibilitar o diálogo e a 

participação ativa dos estudantes. Assim, ao ser proposto uma implementação em uma escola 

vinculada ao programa, são analisadas as necessidades da escola e da turma escolhida, tendo em 

vista melhores condições de aprendizagem. 

Esseestudo justifica-sepor apresentar uma possibilidade de ensino, que proporcione a 

construção de conhecimentos pelos estudantes e que sejamcontextualizados e relacionadoscom as 

suas vivências. A aplicação desta proposta diferenciada possibilitou que os discentes reflitissem 

sobre os saberes mediados, sobre “o texto e contexto, o ser e o meio ambiente, o local e o global” 

(MORIN, 2011, p.87)a fim de promover uma educação transformadora. 

Dessa forma, essa implementação teve por objetivo buscar maneiras de desenvolver o tema 

plantas medicinais, reconhecendo a importância das discussões sobre esse assunto no âmbito 

escolar, já que a utilização dessas plantas é comum por parte da população, mas nem sempre de 

forma adequada e correta.  

 

METODOLOGIA 

 

Esse estudo é de caráter qualitativo, realizado através de pesquisas bibliográficas, o qual tem 

por objetivo verificar e implementar a existência de diversas metodologias de ensino e sua 

contribuição para o âmbito escolar. O mesmo foi desenvolvido em uma turma do 6° ano do Ensino 

Fundamental na Escola Estadual São Vicente, município de São Vicente do Sul, na disciplina de 

Ciências, com o enfoque na temática Plantas Medicinais.  

Para a execução da proposta foram utilizadas metodologias de ensino que visaram 

proporcionar a aprendizagem dos alunos, a fim de obter uma prática que incentiva o 

desenvolvimento comunitário, a solidariedade e a participação socialque sejam voltadas para a 

realidade dos discentes, no intuito de tornar o processo educativo mais dinâmico e atrativo para 

eles.  

Para isso, o trabalho foi organizado em seis (06) encontros. Antes de dar início as 

implementações houve a aplicação de um questionário diagnóstico, a fim de verificar o 

conhecimento dos discentes sobre o referido tema. A partir das respostas foram realizados os 

planejamentos e delimitação do que seria abordado e de qual forma. Ao final de cada encontro, 

foram solicitados breves relatos criados pelos discentes sobre a atividade realizada no dia, assim 

como as suas concepções referentes a metodologia proposta.  

Os dois primeiros encontros objetivavam-se por discutir os conteúdos referentes às plantas 

medicinais de forma a orientá-los sobre a proposta a ser implementada, bem como mediar os 

conceitos básicos sobre plantas e seus potenciais. Nestes momentos, buscou-se dinâmicas que 

facilitassem a compreensão dos conteúdos, como através de jogos, discussões em grupos e 

exposição de concepções acerca do tema.  

No terceiro encontro foi realizada prática com garrafas pets, cujo objetivo principal foi 

promover experiências de plantio com mudas de plantas medicinais, conscientizando os alunos 



 

 

108 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

sobre o meio ambiente e a importância de investir em técnicas sustentáveis. Ao fim desta aula os 

discentes levaram as mesmas para suas residências, para que continuassem cuidando e analisando o 

seu desenvolvimento.  

No quarto encontro, os discentes apresentaram pesquisas, no qual a turma foi dividida em dois 

grandes grupos.Após a divisão, cada grande grupo foi novamente dividido, desta vez em duplas, 

para que cada qual selecionasse uma planta ou uma parte biológica desta, como caule, flor ou 

frutos. Cada dupla era responsável pela elaboração de um varal de fotos ou pela criação de um 

coquetel, oriundo de receitas com ingredientes provenientes de plantas medicinais. Ambos 

realizaram investigações bibliográficas a fim de verificar as indicações e contra-indicações, bem 

como a importância ecológica e econômica destas plantas.  

No quinto encontro houve uma saída de campo, onde os discentes observaram as plantas, 

analisando sua morfologia e habitat. Nesse encontro houve diversas problematizações sobre a 

importância da conservação das espécies vegetais e os diversos aspectos positivos que estão 

relacionados à saúde humana e para o ecossistema.  

Por fim, no último encontro foi realizada uma prática laboratorial, onde os discentes levaram 

partes vegetais e aprenderam a manusear o microscópio óptico, cujo principal objetivo era 

apresentar a anatomia das plantas e como ocorriam alguns processos explicados nas últimas aulas, 

como reprodução, transpiração e transporte de nutrientes.  

A escolha dessa atividade de ensino foi devido a importância de aulas práticas no ensino de 

Ciências, pois dinamizam as atividades e auxiliam na construção de conhecimentos pelos alunos. 

Além disso, possibilita a evolução em conjunto, pois os discentes aprendem fazendo e se 

relacionando com o outro e com o meio (GIANATTO; BASTOS, 2015). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo Furlan (1998),ainda hoje persiste um ar de mistério quando utilizamos plantas 

medicinais, principalmente em virtude das suas relações com a mitologia. Além disso, as tradições 

advindas do seu uso representam um importante processo histórico-cultural, principalmente na 

Amazônia, o qual serviu como ponto de encontro entre permanências e rupturas culturais, 

ocorrendo desde o início das relações intertribais e interétnicas, contribuindo para o processo de 

formação e constituição do povo brasileiro (RIBEIRO, 1995). 

Dessa forma, é perceptível que essa temática oferece uma série de possibilidades, pois pode 

ser desenvolvida em diversas disciplinas, de forma interdisciplinar, pois retrata um período muito 

importante da história do nosso país, além de explicar alguns processos geográficos. Além disso, 

pode ser trabalhada dentro da química pelo viés dos elementos que compõem as plantas e que 

consequentemente a tornam com fins medicinais, constituidas por um agregado de princípios ativos. 

Da filosofia pelas discussões éticas que a cercam e da sociologia, pela análise da sociedade, dentre 

outras. 

Para Veiga, Pinto e Maciel (2005)o consumo destas plantas se acentuou nos últimos anos, 

principalmente as oriundas das medicinas orientais e que geralmente têm seus princípios ativos 

desconhecidos da população brasileira. O comércio enaltece a sua utilização e eficácia por serem 

naturais. No entanto, muitas vezes, as supostas propriedades farmacológicas não possuem validade 

científica, por não existirem muitas pesquisas na área, podendo assim, oferecer risco à saúde. O 

autor ainda salienta que é importante conhecer as substâncias fitoterápicas da flora nativa, antes de 
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consumi-la, evitando possíveis complicações(HAMILTON, et al., 2003). 

Assim, esta proposta reconhece a necessidade de contextualizar os conteúdos científicos aos 

do senso comum, valorizando os conhecimentos da comunidade.  

A implementação desta proposta promoveu reflexões acerca de como se dá a educação e a 

importância do planejamento das aulas, tendo em vista as múltiplas realidades e vivências dos 

indivíduos que compõem o núcleo escolar. Além disso, percebeu-se que os discentes demonstraram 

muito interesse pelas atividades, sendo visualizado em seus discursos e relatos. 

Muitos mencionaram a importância de metodologias que levam em consideração as vontades 

e suas inquietações. Pois, conforme eles “o ensino pode ocorrer de diferentes formas” e isto por sua 

vez torna as aulas mais dinâmicas e interessantes, pois contribui para solucionar muitas instigações. 

Outros também comentaram sobre a utilização de temáticas, ressaltando sua importância, pois 

facilita o processo de ensino e aprendizagem, porque parte do contexto social vivenciado por eles, 

além ao fato de ser útil para suas vidas.  

As análises dos relatos demonstram que os alunos se sentem seres passivos, em muitas vezes, 

pois não possuem a liberdade de questionar, falar suas concepções e escolher as metodologias que 

acham ser relevantes. Por isso, ao implementar essas atividades, sempre buscou-se contemplar as 

sugestões advindas dos discentes, de modo que durante o processo, os planejamentos eram 

suscetíveis a mudanças, fazendo as alterações conforme as necessidades.  

Neste sentido, para educar deve se ter em mente, que a construção do conhecimento se faz em 

conjunto e nunca no singular, ou seja, o discente tem o direito de atuar na construção dos planos de 

aula. O docente por sua vez, não é o único portador de conhecimento e por isso, deve refletir 

sempre se sua metodologia está de acordo com as necessidades e “interesse, que juntamente com o 

desejo, a vontade e o gosto se opõe à indiferença, distingue-se dos três pelo fato de não poder dispor 

do seu objeto, mas de estar dependente dele” (HERBART, 2003, p. 69). 

Enfatiza-se que as metodologias utilizadas para explicar as plantas medicinais nos encontros 

realizados contribuíram no que diz respeito a uma educação de qualidade, pois os discentes foram 

muito receptivos, demonstrando o conhecimento construído neste período sobre o tema.  

Na atividade que visava à elaboração do coquetel e um varal de fotos, eles exploraram e 

mediaram os assuntos com muita propriedade, trazendo diversas contribuições para a turma.  

Assim, ressalta-se que o tema não só esclareceu assuntos pertinentes às plantas e suas 

contribuições, mas também para uma educação ambiental, pois promoveu o pensamento crítico 

sobre a importância de preservar os ecossistemas e utilizá-lo de forma sustentável.    

O desenvolvimento da temática plantas medicinais, proporcionou a discussão e reflexão para 

as problemáticas ambientais geradas pelo próprio ser humano, de modo a transformar o meio, 

potencializando a qualidade de vida dos seres vivos através da utilização de recursos naturais.   

Além do mais, por meio dos encontros realizados no PIBID é possível notar as relações 

estabelecidas dentro da escola, assim como à ação das interferências do campo político, econômico 

e cultural.  

Essas possibilidades de conhecer a escola, ocorre porque o PIBID atua de forma ativa, 

gerando a agregação de experiências e análises do espaço escolar. Com isso, considera-se essas 

“práticas” essenciais para a formação inicial.  

 
A prática pode ser vista como um processo de aprendizagem por meio do qual os 

professores retraduzem sua formação e a adaptam à profissão, eliminando o que lhes parece 

inutilmente abstrato ou sem relação com a realidade vivida e conservando o que pode 
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servir-lhes de uma maneira ou de outra (TARDIF, 2007, p. 53) 

 

Implementações como a realizada neste trabalho oportunizam ações de ordem intelectual, 

profissional e social (SARTORI, 2011)além de gerar um espaço mais propício, onde aprenderseja 

prazeroso. 

 

CONCLUSÕES 

 

Verificou-se que esta proposta de ensino foi significativa, pois despertou nos discentes a 

curiosidade pela pesquisa, tornando-os protagonistas do seu próprio conhecimento. Além disso, 

possibilitou o constante estudo dos bolsistas do PIBID para tornar a implementação criativa e 

atraente.  

Conclui-se que o programa de iniciação a docência, como o PIBID possibilita que os 

acadêmicos dos cursos de Licenciaturas tenham um contato mais direto com a escola, vivenciando o 

cotidiano escolar, bem como suas dificuldades e possibilidades de atuação. Esse diálogo de 

aproximação promove a reflexão das práticas realizadas diariamente pelos docentes, e contribui 

para a busca de metodologias que dinamizem as aulas e os currículos escolares. 
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RESUMO 
 

O artigo relata uma oficina oferecida a acadêmicos e egressos em ciências biológicas sobre a 

importância e a utilização de jogos de simulação no ensino em ciências, bem como uma discussão 

sobre as concepções sobre jogos didáticos de simulação e as vantagens do emprego destes. A 

temática desenvolvida foi ecologia. O estudo, de caráter quantitativo e qualitativo, orientou-se no 

uso de dois questionários abertos aplicados no início do curso e ao término do mesmo. O resultado 

dos questionários mostrou que apenas 42% dos participantes compreendem adequadamente o 

conceito do que são jogos didáticos de simulação, apesar de reconhecerem as vantagens no uso 

destes. Em relação às expectativas, os resultados evidenciaram que os participantes ainda possuem 

uma visão dicotômica entre a teoria e a prática, o que sinaliza para a necessidade de reflexões sobre 

o assunto em cursos de formação de professores. Por fim, quanto às discussões realizadas e 

participação, pode-se afirmar que as oficinas pedagógicas são bastante eficazes na formação 

continuada de professores e são uma das possibilidades para despertar o interesse pela biologia, de 

uma forma lúdica e desafiante., podendo contribuir para a aprendizagem, e para que professores em 

formação desenvolvam habilidades para aplicar as atividades também na escola.  

 
Palavras Chave: formação inicial; ludicidade; jogos de simulação; licenciatura. 

 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

A articulação entre teoria e prática é sempre um desafio, não apenas na área da educação. Um 

dos caminhos possíveis é a construção de estratégias de integração entre pressupostos teóricos e 

práticas, o que, fundamentalmente, caracteriza as oficinas pedagógicas. 

Paviani e Fontana (2009) afirmam que uma oficina é uma oportunidade de vivenciar situações 

concretas e significativas, baseada no tripé: sentir-pensar-agir, com objetivos pedagógicos e 

promovendo a ação e a reflexão. Ainda segundo as autoras, numa oficina ocorrem apropriação, 

construção e produção de conhecimentos teóricos e práticos, de forma ativa e reflexiva.  

Krasilchik (2011) comenta que a maneira unidirecional que é lecionada uma aula tradicional, 
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gera desinteresse dos alunos e consequentemente ineficiência no ensino. A autora aponta também 

que as aulas tradicionais também são em sua maioria, dissociadas do cotidiano dos alunos, o que 

gera incompreensão, pois os estudantes podem não conseguir fazer relação com algo que lhes é 

comum, e o conteúdo acaba por se tornar abstrato. Neste contexto, o jogo ganha espaço como 

ferramenta de aprendizagem na medida em que estimula o interesse do aluno, desenvolve níveis 

diferentes de experiência pessoal e social, ajuda a construir novas descobertas a partir de desafios e 

problemas, desenvolve e enriquece sua personalidade, e simboliza um instrumento pedagógico que 

leva o professor à condição de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem. 

Cunha (2012) afirma que os jogos didáticos provocam alguns efeitos e mudanças positivas 

no comportamento dos alunos, como a rápida assimilação do conteúdo, devido a forte motivação; 

desenvolvimento de habilidades e competências que não são contempladas em outras atividades; 

maior motivação para o trabalho e socialização dos alunos, favorecendo o rendimento e a 

afetividade dos participantes; proporcionam ainda o desenvolvimento físico, intelectual e moral dos 

alunos; além de construírem conhecimentos sem que percebam, pois a primeira sensação é a alegria 

pelo ato de jogar. 

Sentindo a necessidade de levar os conteúdos de Biologia de forma diferenciada, foi 

proposta uma oficina pedagógica sobre jogos didáticos de simulação. Este foi construído 

envolvendo discussões sobre o conceito, o uso e os objetivos dos jogos didáticos, sua 

funcionalidade, bem como a aplicação de jogos de simulação na temática ecologia, com discussões 

sobre quais os conteúdos que poderiam ser trabalhados em sala de aula na educação básica. 

 O objetivo das oficinas foi o de oferecer aos participantes um referencial para o 

desenvolvimento de trabalho pedagógico com uso de estratégias metodológicas diversificadas, a 

partir da ação e reflexão sobre o desenvolvimento das mesmas. Assim, este artigo busca relatar esta 

experiência, de modo a contribuir para as reflexões sobre a temática na formação inicial de 

professores e discutir as implicações numa linha crítico-reflexiva, a partir da integração das 

concepções iniciais dos participantes à apropriação de novos conhecimentos e práticas 

contextualizadas. 

 

METODOLOGIA 

 

Pensando em desenvolver uma forma de construir conhecimento, com ênfase na relação 

entre a ação e a base teórica, foi realizada uma oficina pedagógica no segundo semestre de 2016, 

com doze horas, envolvendo dezesseis licenciandos e egressos em Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Santa Maria, Campus Palmeira das Missões. A temática abordou os jogos 

didáticos de simulação, como uma das possibilidades metodológicas para desenvolver nos 

participantes, habilidades para aplicar as atividades, quando professores. 

Foi proposta a construção de conhecimento, baseado em aspectos significativos da realidade 

de ensino vivenciada pelos participantes: (a) problematização inicial, a partir das concepções 

iniciais e das experiências pedagógicas dos participantes; (b) conteúdo teórico (expositivo e com 

uso de dinâmicas); (c) desenvolvimento dos jogos de simulação; (d) reflexão crítica, discussões e 

relatos dos participantes, relacionados aos tópicos em estudo; e (e) socialização e avaliação das 

atividades efetuadas. 

Ao iniciar as atividades, os pesquisadores explicaram verbalmente o desenvolvimento do 

trabalho que estava sendo construído e as etapas que se seguiriam para a execução da oficina. O 
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estudo, de caráter quantitativo e qualitativo, orientou-se no uso de dois questionários abertos 

aplicados no início do curso e ao término do mesmo, além de uma análise a partir das anotações do 

diário de campo. O primeiro questionário abordou duas questões abertas sobre o que são jogos de 

simulação e quais as vantagens no uso; enquanto que o segundo questionário identificou as 

expectativas iniciais sobre a oficina e as percepções ao da mesma. 

O artigo apresenta uma reflexão pedagógica sobre o sucesso da atividade no contexto de sala 

de aula e sobre as atitudes comportamentais dos envolvidos. Apresenta ainda reflexões sobre os 

resultados dos questionários aplicados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da análise dos questionários, é possível inferir algumas considerações a respeito da 

utilização de estratégias didáticas no processo de ensino-aprendizagem.  As questões aplicadas no 

início do curso revelam as concepções que os participantes têm em relação aos jogos de simulação e 

as vantagens apresentadas no emprego destas. Os resultados podem ser evidenciados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Concepções dos participantes da oficina pedagógica sobre jogos de simulação e as vantagens no 

seu emprego. 

QUESTÃO CATEGORIAS % 

O que são 

jogos de 

Simulação? 

Práticas, com uso de situações hipotéticas, para mostrar ou dar uma ideia de como funciona 

algo ou ainda simular uma situação da natureza 

32 

Modalidade em que os estudantes são envolvidos em uma situação problemática em que 

devem tomar decisões e prever consequências 

10 

Atividades lúdicas que proporcionam interação e/ou melhoram a aprendizagem 26 

Métodos e formas diferentes para trabalhar um conteúdo 16 

Estratégias para implementar uma práxis pedagógica eficiente 16 

Quais as 

vantagens no 

uso dos jogos 

de 

simulação? 

 

 

 

 

 

Desperta interesse/ estimula a aprendizagem/curiosidade/participação 28 

Ensina a enfrentar desafios e resolver problemas 18 

Promove Interação/diversão/distração 15 

Melhora a memorização/fixação do conteúdo 10 

Instiga a coordenação motora 7 

Diversifica os métodos ao conduzir a aula/dinâmica 7 

Estimula a competitividade 3 

Desperta a criatividade 3 

Exerce o pensamento crítico 3 

O professor observa os diferentes comportamentos dos alunos 3 

Desenvolve habilidades 3 
Fonte: elaborado pelos autores 

Os resultados revelam que apenas 42% dos participantes compreendem adequadamente o 

conceito do que são jogos didáticos de simulação; ou seja, reconhecem que são estratégias didáticas 

que envolvem situações hipotéticas e/ou simulam condições naturais que evidenciam uma 

problemática real, e que proporcionam ao participante o desafio nesta resolução de problemas. Por 

outro lado, 58% dos oficineiros, reconhecem a mesma apenas como uma modalidade didática 

diferente a ser trabalhada em sala de aula e/ou que pode melhorar a prática docente.  

É importante destacar que os jogos didáticos, segundo Cruickshank e Telfer (1980), podem 

ser divididos em jogos de simulação e jogos sem simulação.  Nos jogos sem simulação, os 

jogadores resolvem problemas sobre um conteúdo usando os princípios do assunto ou disciplina. Já 
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nos jogos de simulação, os participantes estão dentro de um ambiente simulado no qual devem 

jogar.  A intenção é fornecer uma visão do processo ou evento do mundo real que está sendo 

simulado. Assim, além de serem desafiados à resolução de problemas, devem vivenciar 

hipoteticamente a situação como real. 

Falkembach (2005) corrobora, apresentando distinções entre os distintos tipos de jogos, 

entre eles: (a) jogos de estratégia (usuário emprega níveis de pensamento de mais alta ordem e 

habilidades de solucionar problemas para jogar e ganhar); (b) jogos de ação (o jogador deve reagir 

rapidamente às circunstâncias, normalmente atirando, para continuar jogando e ganhar); (c)jogos 

lógicos (normalmente são temporizados, determinando um limite de tempo para o jogador finalizar 

a tarefa); (d) jogos de aventura (se caracterizam pelo controle, por parte do usuário, do ambiente a 

ser descoberto); (e) jogos interativos/adivinhar/passa tempo; (f) jogos treino e prática (revisar 

material visto em aula, normalmente conteúdos que exigem memorização e repetição) e (g) jogos de 

simulação (envolvem a criação de modelos dinâmicos e simplificados do mundo real). Sobre este, a 

autora ainda discute que os modelos permitem a exploração de situações fictícias, de situações com 

risco.  

Sobre as vantagens no uso dos jogos de simulação, os oficineiros reconhecem o papel 

importante deste tipo de modalidade didática, embora ainda valorizem mais a interatividade, 

atratividade, motivação e participação, do que o papel de enfrentamento de desafios e resolução de 

problema (18%). Diante disto, se faz importante discutir com os participantes da oficina para além 

do efeito motivador dos jogos educacionais, demonstrando a capacidade para divertir e entreter as 

pessoas, ao mesmo tempo em que desafia ao aprendizado e a construção do conhecimento por meio 

de ambientes interativos e dinâmicos. Neste contexto, é fundamental observar o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas dos participantes, como a resolução de problemas, tomada de decisão, 

reconhecimento de padrões, processamento de informações, criatividade e pensamento crítico 

(BALASUBRAMANIAN e WILSON, 2006).  

O questionário aplicado após o desenvolvimento das atividades analisou as expectativas 

iniciais dos participantes e as percepções sobre o curso a partir destas expectativas. Os resultados a 

estas duas questões são visualizados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Expectativas iniciais dos participantes sobre o desenvolvimento da oficina pedagógica e 

percepções sobre o desenvolvimento do curso de formação inicial. 

QUESTÃO CATEGORIAS % 

Expectativas em 

relação à 

abordagem do 

assunto temático 

Esperava algo teórico 60 

Esperava algo restrito ao espaço sala de aula 15 

Esperava ter de construir as atividades em planos de aula 15 

Esperava algo “chato” 5 

Esperava muita leitura de textos 5 

Percepção sobre 

o curso a partir 

das expectativas 

iniciais 

 

 

 

Surpreendeu pela dinâmica (criatividade/ação/interação/diversidade) usada no curso 37 

Surpreendeu pela possibilidade de diversão ao aprender 27 

Superou quaisquer expectativas 16 

Surpreendeu pelo uso de espaços ao ar livre 5 

Surpreendeu pela discussão a partir da experiência em vivenciar acertos e erros no 

desenvolvimento das atividades 

5 

Surpreendeu pelas reflexões sobre as atividades desenvolvidas 5 

Surpreendeu pela possibilidade de testarmos as atividades e sabermos também 

desenvolvê-las em sala de aula 

5 

Fonte: elaborado pelos autores 
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Percebe-se que a maioria dos alunos (60%) afirmou que esperavam um curso teórico, e 5% 

ainda esperavam algo “chato”, por acreditar que seria um curso apenas teórico e sem o 

envolvimento de atividades práticas. Esta mesma ideia está presente para outros 5% que esperavam 

muita leitura de texto.  Os resultados remetem a induzir que muitos alunos em formação ainda 

possuem a distinção entre o teórico e o prático; ou seja, não conseguem estabelecer uma relação 

estreita entre elas. Com o objetivo de refletir sobre esta dicotomia entre teoria e prática, Pimenta e 

Ghedin (2005), explicitam que a atividade docente é práxis, e como tal, envolve o conhecimento do 

objeto, o estabelecimento de finalidades e a intervenção no objeto para que a realidade seja 

transformada, enquanto realidade social. Desta forma, explica que não há como separarmos a 

prática da teoria. Freire (2011) enfatiza que “a teoria sem a prática vira “verbalismo”, assim como a 

prática sem teoria, vira “ativismo”. No entanto, quando se une a prática com a teoria, tem-se a 

“práxis”, a ação criadora e modificadora da realidade”. Assim, unir teoria e prática é um grande 

desafio com o qual o educando de um curso de licenciatura tem de lidar. E, se esse problema não for 

resolvido ou pelo menos suavizado durante a vida acadêmica do estudante, essa dificuldade se 

refletirá no seu trabalho como professor. 

Ainda, é interessante destacar que 15% dos alunos afirmam que esperavam algo restrito à 

sala de aula, e na segunda questão nesta mesma tabela percebemos que 5% dos participantes 

ficaram surpresos pelo uso de espaços educacionais ao ar livre. Segundo Moreira (2007) o ambiente 

de aprendizagem escolar é um lugar previamente organizado para promover oportunidades de 

aprendizagem e que se constitui de forma única na medida em que é socialmente construído por 

alunos e professores a partir das interações que estabelecem entre si, e com as demais fontes 

materiais e simbólicas do ambiente. Desta forma, são fundamentais espaços variados e que 

transcendem os limites de uma sala de aula, para construir a aprendizagem, desenvolvendo 

atividades que despertam um maior interesse e encantamento dos alunos. Uma aula ao ar livre pode 

fazer toda a diferença, proporcionando assim, um novo sentido e estímulo ao ensino-aprendizado. 

Percebe-se também que os alunos apresentam alguma objeção quanto à leitura e a 

compreensão sobre a importância do planejamento em relação aos planos de aula, fato destacado 

pelos alunos. Segundo Moretto (2007, p.100), percebe-se que o planejamento é fundamental na vida 

do homem; porém, “no contexto escolar ele ainda não parece ter a importância que deveria ter”.O 

mesmo autor afirma ainda que o ato de planejar deve existir para facilitar o trabalho tanto do 

professor como do aluno.   

Quando questionados sobre as suas percepções do curso em relação às expectativas iniciais, 

verifica-se que 84% dos participantes responderam que o curso os surpreendeu pela forma de 

condução e realização das atividades. O restante do grupo, afirmou que inclusive superou as 

expectativas iniciais. Isto demonstra que desenvolver atividades diferenciadas, é sem dúvida, um 

atrativo ao processo de aprendizagem. Segundo Pozo (2002, p.146), “a motivação pode ser 

considerada como um requisito, uma condição prévia da aprendizagem. Sem motivação não há 

aprendizagem”. 

Ainda é importante destacar que os alunos não apenas se surpreenderam pelas estratégias 

utilizadas, mas também pelas discussões e reflexões trazidas para o contexto do curso, no que se 

refere à possibilidade de enquanto futuros professores fazerem uso destas. Isto é importante, pois a 

medida que os alunos em formação inicial refletirem sobre o emprego das estratégias didáticas, se 

sentirão também mais preparados para atuarem em sala de aula. Pozo (2002) afirma que é 

necessário que o professor reflita sobre como vê a tarefa de ensinar, para depois sim, interferir no 
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processo de aprendizagem de seus alunos. 

  

CONCLUSÕES 

 

A formação acadêmica de licenciados em Biologia e a busca por profissionais qualificados 

têm sido cada vez mais minuciosa, o que faz com que as instituições trabalhem criteriosamente suas 

práticas pedagógicas na formação inicial de professores. Assim, é de grande importância que os 

acadêmicos desenvolvam maneiras diversificadas de aplicar os conteúdos biológicos em sala de 

aula, desenvolvendo atividades lúdicas, com recursos didáticos de baixo custo e de fácil manuseio, 

para facilitar o processo de ensino-aprendizagem no âmbito escolar. 

A oficina pedagógica desenvolvida procurou atender a este objetivo, e mostrou através da 

participação dos alunos e dos resultados do questionário, que contribuiu para esta formação, 

principalmente por fazer uso de reflexões teóricas através da vivência das práticas. 

Os resultados mostraram que ainda que os alunos discutam as estratégias didáticas nas disciplinas 

da matriz curricular, ainda há concepções que são mantidas e que precisam ser reconstruídas, como 

a dicotomia entre a teoria e a prática, o não reconhecimento de todos os espaços de aprendizagem, e 

a importância de estimular nos alunos os desafios e resolução de problemas pelo uso de jogos 

didáticos, muito mais do que pela atratividade e motivação que estes oferecem. Quanto mais 

discutidas forem estas questões com alunos em formação docente, mas a universidade estará 

contribuindo para a melhoria da educação no ensino em ciências na educação básica. 
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RESUMO 

O cenário educacional está sofrendo alterações gradativamente, através de políticas públicas 

que estão priorizando um ensino mais contextualizado, de acordo com a realidade do aluno, onde 

ele passe a ser o agente ativo da construção do seu conhecimento. Para isso, torna-se importante 

conhecer as concepções alternativas dos estudantes para poder guiar as práticas pedagógicas. 

Dentro deste contexto, este trabalho teve como objetivo analisar as concepções sobre vegetais dos 

estudantes do 3º ano do ensino médio de 2 escolas públicas do município de Uruguaiana – RS. Para 

averiguar os conhecimentos prévios dos alunos sobre os vegetais, foi pedido para desenharem uma 

planta. As avaliações foram realizadas com caráter quali-quantitativo. Os resultados demonstraram 

que os estudantes ilustraram na sua maioria, vegetais do grupo das angiospermas, representando 

como plantas ornamentais, desenhos estereotipados e antropomórficos. Em menor frequência 

apareceram as pteridófitas e gimnospermas. Independente do grupo vegetal ilustrado, todos 

representaram morfologicamente uma planta como tendo caule e folhas. Pode-se concluir que os 

estudantes não possuem uma compreensão completa sobre os vegetais, restringindo-se, na sua 

maior parte, a um grupo vegetal. Espera-se, através destes dados, contribuir para novos estudos 

sobre o ensino de botânica e na busca de estratégias alternativas que levem em consideração os 

conhecimentos-prévios dos estudantes e auxilie na alfabetização científica. 

 
Palavras-Chave: ensino de botânica, concepções, representações mentais, educação em ciências. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ensino de botânica tem apresentado problemas relacionados ao processo de ensino e 

aprendizagem. Amorim et al. (2001) descrevem este ensino como sendo descritivo e 

descontextualizado, onde os professores os educadores apresentam os grupos vegetais de forma 

fragmentada, não estabelecendo interações entre eles. Batista e Araújo, (2015) colocam que por este 

ensino conter termos científicos e conteúdo de difícil compreensão, acaba se tornando exaustivo, 

desmotivador e desinteressante para os estudantes, ocasionando um baixo índice de aprendizagem. 

Desta forma, torna-se comum os estudantes não terem apreço pelas aulas de Botânica e concluírem 
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o ensino médio desconhecendo as principais características e biodiversidade dos vegetais 

(AMORIM et al., 2001).  

Fourez (2003), menciona que o ensino deveria auxiliar seu aluno a compreender o mundo 

que os rodeia, considerando suas concepções prévias ao invés de obrigá-los a ver o mundo somente 

com o conhecimento científico. As ideias prévias ou concepções prévias são os conhecimentos ou 

as representações construídas pelos indivíduos de uma sociedade, derivados da primeira leitura de 

mundo por parte dos indivíduos e da necessidade que os indivíduos têm de responder e resolver os 

problemas do cotidiano (FLORENTINO, 2004).  

Estas concepções, que podem ser expressas por meio de desenhos, podem revelar ideias 

equivocas da realidade, podendo atuar como obstáculo para uma aprendizagem significativa eficaz 

(SILVA, 2004) além de evidenciar atitudes e valores dos estudantes a respeito do assunto, que 

poderão conduzir suas práticas a favor, ou não, da sustentabilidade ambiental bem como a 

manifestação de seus conceitos de identidade ética e cultural (PESSANO et al, 2013).  

Baseado nestas informações, este trabalho teve como objetivo analisar as concepções sobre 

vegetais dos estudantes do 3º ano do ensino médio de 2 escolas públicas do município de 

Uruguaiana – RS com a finalidade de contribuir com o repensar da prática pedagógica. 

 

METODOLOGIA 
 

O público–alvo deste estudo foram 34 estudantes do 3º ano do ensino médio de 2 escolas 

públicas do município de Uruguaiana – RS.  

Para averiguar os conhecimentos prévios dos alunos sobre os vegetais, foi pedido para 

desenharem uma planta. Os desenhos foram classificados tendo por referência os grupos vegetais 

(briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma). Após, identificou-se as características 

específicas de cada grupo identificado (planta ornamental, morfologia vegetal, desenho 

estereotipado e/ou semelhanças humanas - antropomórfico e habitat). Os dados foram analisados 

quali-quantitativamente. 

Ressalta-se que este trabalho faz parte de um estudo maior de doutorado no Programa de 

Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde da Universidade Federal de 

Santa Maria – RS. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados demonstraram que 76,5% dos alunos representaram uma planta do grupo das 

angiospermas (Tabela 01). Este dado difere do encontrado por Barreto et al. (2007) e Bitencourt e 

Macedo (2012) que ao analisarem desenhos sobre vegetais de alunos do ensino fundamental, 

encontraram somente representações de angiospermas. 

 

 

Tabela 01 –Classificação dos desenhos quanto ao grupo vegetal.   

GRUPO VEGETAL TOTAL 

Somente Angiosperma 76,5% 

Mais de um grupo vegetal 17,5% 

Somente Gimnosperma 5,9% 
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Constatou-se que independentemente do grupo vegetal ilustrado, todos representaram uma 

planta como tendo caule e folhas, entretanto somente um aluno desenhou uma planta com todas as 

suas partes, semelhante ao resultado encontrado por Bitencourt e Macedo (2012).  

Com relação às representações gráficas de “somente angiosperma”, verificou-se várias 

características distintas. Observou-se desenhos com características humanas, contendo olhos, boca, 

braços e língua (Figuras 01 e 02). Bizerril et al (2007) também encontraram estes dados ao analisar 

percepções de estudantes sobre de plantas carnívoras, sugerindo que este fato possa estar 

relacionado com a imagem de vegetal algumas vezes veiculada na mídia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro grupo de alunos ilustrou as angiospermas com formas estereotipadas (Figuras 03 e 

04), assim como nos estudos de Silva e Cavassan (2006) com alunos de 6ª série sobre ambientes 

naturais. Estes mesmos autores explicam que este tipo de desenho é baseado em modelos 

convencionais que são repetidos a partir de uma matriz. Bizerril et al (2007) citam a televisão, 

jornais, desenhos animados, além do imaginário popular, como sendo alguns exemplos de 

referencial para estereótipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1 e 2 – Representação de plantas com 

características humanas. 

Figuras 3 e 4 – Representação de plantas com formas 

estereotipadas. 
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Também se verificou desenhos de plantas ornamentais (Figura 05 e 06), como lírio e antúrio, 

ilustradas em vasos ou no solo, dados semelhantes aos encontrados por Bitencourt e Macedo 

(2012). Estas representações podem indicar com quais plantas estes estudantes tiveram ou tem mais 

contato no seu dia-a-dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação aos aspectos morfológicos das angiospermas, todas as ilustrações apresentaram 

em comum o caule e a folha. Houve desenhos que além destas partes, apresentaram raiz e flor. 

Somente um desenho apresentou o fruto. Através destes resultados, verifica-se que os estudantes 

não possuem o conceito completo de planta, pois não identificam todas as partes essenciais de um 

vegetal, independente do grupo vegetal analisado. Também se constatou ilustrações semelhantes ao 

apresentado em livros didáticos, reforçando a ideia de desenhos estereotipados.  

Em relação ao grupo de ilustrações de “somente gimnospermas”, identificou-se todos os 

desenhos como sendo um pinheiro contendo caule, raiz e folha (Figura 07). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 5 e 6 – Representação de plantas ornamentais. 

Figura 7 – Representação de 

uma gimnosperma. 
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Os desenhos classificados como tendo “mais de um grupo vegetal” apresentaram 

representações de angiospermas e pteridófitas, todas plantas ornamentais, como rosa, tulipa, onze-

horas, bem-me-quer, girassol, copo-de-leite e samambaia (Figuras 08 e 09). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que concerne aos aspectos ecológicos dos vegetais, não foi identificado nenhum desenho 

dentro do contexto de ecossistemas e nenhuma representação de interação de plantas com animais 

ou com seres humanos. 
 

 

CONCLUSÕES 
 

A partir dos resultados apresentados constatou-se que a maioria dos estudantes não possuem 

uma compreensão completa sobre os vegetais, seja por restringirem-se ao grupo das angiospermas 

como percepção de planta como pela ilustração morfológica da mesma. Também se verificou que 

não foi representado uma biodiversidade vegetal, limitando-se a desenhos de plantas ornamentais, 

estereotipados e antropomórficos. Por terem desenhado, na sua maior parte, plantas ornamentais, 

supõe-se que possivelmente os alunos tenham representado sua vivência e realidade com os 

vegetais.  

Ao se considerar os aspectos ecológicos das plantas, constatou-se que nenhum estudante 

representou um vegetal dentro de um ecossistema da natureza e nem estabelecendo interação com 

animais e seres humanos, sugerindo uma visão fragmentada dos conhecimentos de Botânica e 

Ecologia. 

Estes dados são preocupantes, pois estes alunos estão concluindo o ensino médio e supõe-se 

que durante sua caminhada escolar tenham estudado botânica e ecologia, entretanto não estão 

identificando os outros grupos de vegetais, suas características essenciais, a biodiversidade existente 

e as diversas interações realizadas pelos vegetais.  

Espera-se, através destes dados, contribuir para novos estudos sobre o ensino de botânica e 

na busca de estratégias alternativas que levem em consideração os conhecimentos-prévios dos 

estudantes e auxilie na alfabetização científica. 
 

Figuras 8 e 9 – Representação de plantas do grupo pteridófita e angiosperma. 



 

 

122 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

REFERÊNCIAS 

 

AMORIM, D.S.; D.L. MONTAGNINI; F.B. NOLL; M.S.M. CASTILHO; R.J. CORREA. 

Diversidade biológica e evolução: uma nova concepção para o ensino de Zoologia e Botânica no 2º 

Grau. In: BARBIERI, M. R. (org.). A construção do conhecimento do professor. Ribeirão Preto: 

Holos Editora, p. 41-49. 2001.  

BARRETO, L. H.; SEDOVIM, M. R.; MAGALHÃES, L. M. F. A idéia de estudantes de ensino 

fundamental sobre plantas. Revista Brasileira de Biociências, Porto Alegre, 5, supl. 1, p. 711-713, 

jul. 2007.  

BATISTA, L. N. E ARAÚJO, J. N. A botânica sob o olhar dos alunos do ensino médio. Revista 

Amazônica de Ensino de Ciências. Manaus, 8, 15, p.109-120, Número especial. 2015.  

BITENCOURT, I. M. E MACEDO, G. E. L. Conhecimentos dos estudantes do ensino fundamental 

sobre as plantas. X Jornadas Nacionales V Congreso Internacional de Enseñanza de la 

Biologia. Córdoba. Argentina, p. 595 - 601. 2012.  

BIZERRIL, M. X. A.; LOUZADA-SILVA, D.; ROCHA, D. M. S.; PERES, J. M.; FURONI, G. L.; 

Percepção de alunos de ensino fundamental sobre a biodiversidade: relações entre nomes de 

organismos, mídia e periculosidade. In: Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em 

Ciências, Florianópolis, 2007. Disponível em: 

<www.fae.ufmg.br/abrapec/viempec/CR2/p319.pdf>. Acesso em: 10 de março de 2017.  

FLORENTINO, A. Fundamentos da educação 1. v.1, Rio de Janeiro: Fundação Cecierj, . 153p. 

2004. 

FOUREZ, G. Crise no ensino de ciências? Investigações em Ensino de Ciências, 8, 2, p. 109-123, 

2003. 

PESSANO, E. F. C., DAVILA, E. S., SILVEIRA, M. G., PESSANO, C. L. A., FOLMER, V. 

PUNTEL, R. L. Percepções socioambientais de estudantes concluintes do ensino fundamental sobre 

o Rio Uruguai. Revista Ciências & Ideias, 4, 2, 61 – 84 p. Jan/dez 2013.  

SILVA, P. G. P. As ilustrações botânicas presentes nos livros didáticos de ciências: da 

representação impressa à realidade. Dissertação (Mestrado em Educação para a Ciência) – 

Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, Bauru: São 

Paulo. 2004.  

SILVA, P. G. P. E CAVASSAN, O. Avaliação das aulas práticas de botânica em ecossistemas 

naturais considerando-se os desenhos dos alunos e os aspectos morfológicos e cognitivos 

envolvidos. Mimesis. Bauru, 27, 2, p. 33 – 46. 2006. 

 
 
 
 
 
 



 

 

123 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

021 - POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS 
RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE MICROCONTROLADORES  
 

Elvandi da Silva Júnior(1), Silvia Maria de Aguiar Isaia(2), Leila Maria Araújo Santos(3), 

Álysson Raniere Seidel(4), 
 

(1) Estudante; Universidade Federal de Santa Maria; Santa Maria, RS; elvandi@gmail.com; 
(2) Professora, Universidade Federal de Santa Maria; Santa Maria, RS; silviamariaisaia@gmail.com; 
(3) Coorientador; Universidade Federal de Santa Maria; Santa Maria, RS; leilamas@ctism.ufsm.br; 
(4) Orientador; Universidade Federal de Santa Maria; seidel@ctism.ufsm.br. 

 

 

RESUMO 

O trabalho proposto envolve o estudo e desenvolvimento de procedimentos metodológicos 

para uso em sala de aula para ensino sobre microcontroladores e avaliação das práticas dessa 

temática. Propõe-se elaborar procedimentos que poderão ser empregados como possíveis roteiros de 

aula de fácil entendimento e adaptado aos diversos cursos que utilizam microcontroladores. 

Propõem-se a compilação de formas de abordagem teórica, prática e de ajustes do conteúdo ao tipo 

de curso ou ao conteúdo programático. Como método de abordagem, utiliza-se o método de 

pesquisa bibliográfica sobre microcontroladores, com enfoque metodológico embasado no estudo 

de caso, a partir da experiência docente e lições em sala de aula sobre esse tema. Igualmente, 

utiliza-se a coleta de dados com pesquisa qualitativa e quantitativa. A partir de uma parte dos dados 

coletados e analisados, foi realizado o recorte de sete planos de ensino e projetos pedagógicos de 

instituições de Ensino Superior e Ensino Técnico da região sul do Brasil. Foram analisados os tipos 

de microcontroladores e linguagens de programação utilizados nas disciplinas, bem como se a 

palavra microcontroladores aparece na maioria das disciplinas que ensinam sobre esse assunto. Este 

é um trabalho que está em desenvolvimento, mas algumas conclusões já puderam ser obtidas.  A 

palavra microcontroladores está presente na maioria dos nomes das disciplinas que ensinam sobre 

esse assunto. A linguagem de programação Assembly, na maioria dos cursos, é apresentada no 

início da disciplina e na forma teórica. O microcontrolador PIC, juntamente com a linguagem de 

programação C, são os mais utilizados para ensino de microcontroladores. 
Palavras-Chave: Ensino de microcontroladores, Educação, Recursos didáticos, linguagem de programação.   
 
 

INTRODUÇÃO 
 

Ao final da primeira metade do século XX, mais precisamente em 1947, nos laboratórios da 

Bell Telephone, os cientistas John Bardeen, Walter Houser Brattain e William Bradford Shockley, 

inventaram o transistor e apresentaram a comunidade em 1948, dando início, assim, a era dos 

semicondutores. (MELCONIAN, 2005; MORIMOTO, 2007; TEXAS, 2016). 

A partir da invenção do transistor, começaram a ser criadas técnicas de miniaturização de 

componentes, propiciando a aceleração na confecção de projetos de componentes e equipamentos 

eletrônicos. O ápice foi atingido em 1958 com a construção do primeiro circuito integrado ou 

microchip, por Jack S. Kilby da equipe da Texas Instruments, em Dallas, USA. Posteriormente, no 
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final da década de 70, houve o surgimento do primeiro microcontrolador. (MELCONIAN, 2005; 

MORIMOTO, 2007; TEXAS, 2016). 

Desde a década de 80, a eletrônica digital, que é o segmento diretamente responsável pelos 

sistemas de controle, tornou-se parte fundamental da vida e do cotidiano da população mundial, 

uma vez que os microcontroladores se encontram inseridos na maioria dos produtos e equipamentos 

eletrônicos, dos mais variados tipos, usados na rotina diária, como por exemplo, smartphones, 

aparelhos eletrônicos, automação industrial e sistemas de defesa. (MELCONIAN, 2005; 

TANENBAUM, 2007; SMOLNIKAR; MOHORCIC, 2008). 

Um microcontrolador pode ser descrito como um sistema computacional completo, pois 

possui os circuitos necessários para o desenvolvimento de um sistema digital programável em um 

único chip. Internamente, possui CPU, memórias de dados RAM, memória de programa EEPROM, 

portas I/O, interrupções, timers, entre outros (MIYADAIRA, 2010; MCROBERTS, 2011; SOUZA, 

2010). 

Em determinados cursos de educação básica, técnica, tecnológica e superiores, existem 

disciplinas específicas que ensinam os alunos a desenvolverem circuitos e projetos com 

microcontroladores e/ou disciplinas que utilizam sistemas microcontrolados fabricados para auxiliar 

no aprendizado e melhorar a compreensão dos conteúdos programáticos (SMOLNIKAR; 

MOHORCIC, 2008). 

Entretanto, a partir de experiências vivenciadas como entusiasta, aluno e docente, 

visualizou-se que as bibliografias sobre o assunto microcontroladores têm um enfoque genérico, a 

didática muito técnica, com explicação de funcionalidades e programação sem correlacionamento 

com situações que possam ser mentalizadas pelo estudante. Esses são fatores que, muitas vezes, 

provocam o desinteresse sobre esse tema. 

Além disso, relativamente à aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, 

também não há um padrão de qual o melhor ou mais eficaz método a ser utilizado, se é o de montar 

um projeto com componentes em uma protoboard (maior tempo), utilizar kits de desenvolvimento 

(visualização parcial) ou utilizar software de simulação (realidade ausente).  

Constatadas as lacunas e dificuldades antes descritas, propõem-se avaliar os recursos 

didáticos utilizados no ensino de microcontroladores e suas possibilidades de aplicação, fundado em 

bibliografia, métodos, técnicas didáticas de estudos, entrevistas e experiências adquiridas pelos 

pesquisadores.  
 

METODOLOGIA 
 

Como método de abordagem, utilizou-se o método de pesquisa bibliográfica sobre 

microcontroladores, com enfoque metodológico embasado no estudo de caso, a partir da 

experiência docente de microcontroladores. Igualmente, utilizou-se a coleta de dados com pesquisa 

qualitativa e qualitativa. 

Efetuou-se uma pesquisa na web em busca de planos de ensino e projetos pedagógicos de 

instituições de ensino técnico e superior. A partir de uma parte dos dados coletados e analisados, foi 

realizado o recorte de sete planos de ensino e projetos pedagógicos de instituições de Ensino 

Superior e Ensino Técnico da região sul do Brasil. Foram analisados os tipos de microcontroladores 

e linguagens de programação utilizados nas disciplinas, bem como se a palavra microcontroladores 

aparece na maioria das disciplinas que ensinam sobre esse assunto. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Entre os planos de ensino e projetos pedagógicos analisados (quadro 1), a palavra 

microcontroladores está presente na maioria dos nomes das disciplinas que ensinam sobre esse 

assunto. (CTISM, 2017; IFRS, 2017a; UFSC, 2017). 

Os microcontroladores PIC, juntamente com a linguagem de programação C, são os mais 

utilizados nos cursos técnicos e de graduação na região sul do Brasil (CTISM, 2017; UFSC, 2017; 

UNIPLAC, 2017a). A linguagem de programação Assembly, com o passar dos anos, foi perdendo 

espaço nas grades curriculares e ficando restrita hoje, na maioria dos cursos, a ser apresentada no 

início da disciplina e na forma teórica, juntamente com a linguagem C (IFRS, 2017a; UNIPLAC, 

2017b; UTFPR, 2017). No restante do semestre, a linguagem C é utilizada no ensino de projetos de 

sistemas práticos com microcontroladores (CTISM, 2017; IFRS, 2017b; UTFPR, 2017).  
 
Quadro 1 - Planos de ensino de instituições de ensino técnico e superior. 

 
INSTITUIÇÃO CURSO DISCIPLINA µC 

Universidade Federal de Santa Maria 

- Colégio Técnico Industrial 

Técnico Subsequente em 

Eletrônica 

Microprocessadores e 

Microcontroladores 

 

PIC18F4550 

Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná - Campus Curitiba 

Tecnologia em Sistemas de 

Telecomunicações 

Sistemas 

Microcontrolados 

 

ATmega328 

Universidade Federal de Santa 

Catarina - Campus Araranguá 

Graduação em Engenharia de 

Computação 

Microprocessadores e 

microcontroladores 

 

PIC 

Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Sul - Campus Restinga - Porto 

Alegre 

Superior de Tecnologia em 

Eletrônica Industrial 

 

 

Microcontroladores 

 

PIC 

 

Arduino UNO 

- AT89S8252 

Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Sul -  Campus Rio Grande 

Técnico em Automação 

Industrial 

 

Eletrônica Digital 

 

 

 

PIC 

Universidade do Planalto 

Catarinense 

Engenharia Elétrica Microprocessadores e 

Microcontroladores 

PIC18F4520 

Universidade do Planalto 

Catarinense 

Tecnologia em Automação 

Industrial 

Microcontroladores PIC 

 

CONCLUSÕES 
 

Este é um trabalho que está em desenvolvimento e visa a avaliação qualitativa e quantitativa 

de planos de ensino e projetos pedagógicos, dos recursos didáticos para o ensino de 

microcontroladores e suas possibilidades de aplicação. Dentre os sete planos de ensino e projetos 

pedagógicos da região sul do Brasil analisados, algumas conclusões já puderam ser obtidas. 
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A palavra microcontroladores está presente na maioria dos nomes das disciplinas que 

ensinam sobre esse assunto.  

A linguagem de programação Assembly, na maioria dos cursos, é apresentada no início da 

disciplina e na forma teórica.  

O microcontrolador PIC e a linguagem de programação C, são os mais utilizados para 

ensino de microcontroladores. 
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RESUMO 

O PIBID possibilita ao acadêmico uma proximidade com a escola, pois é possível 

desenvolver diferentes atividades relacionadas ao processo de ensino aprendizagem. A partir de uma 

perspectiva de escuta e construção coletiva de estratégias de ensino – aprendizagem, o grupo 

interage em constante troca de informações, debates e planejamentos que oportunizam reflexões 

sobre a Educação Física no seu momento atual, que é constantemente desvalorizada e ameaçada 

dentro do contexto escolar. 

Ao perceber esta situação, o subprojeto procurou desenvolver estratégias para resgatar a 

importância da EF para a escola, durante o ano de 2016 foram inserir os bolsistas como co-

responsáveis diante de uma turma nas praticas de ensino do componente, a partir de um 

planejamento construídos por todos integrantes do programa.  Após dois trimestres de intervenções 

o subgrupo decidiu organizar um projeto onde desenvolveram feiras nas escolas participantes do 

programa abordando diferentes temas, realizadas nos meses de outubro e novembro com as 

temáticas; Saúde e Meio Ambiente e Conscientização da Cultura, ambas foram alcançados os 

objetivos e os estudantes se tiraram peças importantes dentro da construção das oficinas. 

 As experiências adquiridas contribuíram para entender melhor o papel do docente em 

diferentes contextos e realidade e valorizar a participação dos alunos na construção de um projeto, 

resgatando esses alunos para as aulas de Educação Física, os fazendo parte te todo o processo desde 

a organização até a culminância, quando foram expostas para comunidade escolar. 
Palavras-Chave: Educação Física, PIBID, Trajetória. 

 

INTRODUÇÃO 
 

O PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, através do subprojeto 

Educação Física (EF) oportuniza aos acadêmicos da Licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal do Pampa, a aproximação e atuação em seu principal campo de trabalho, a 

escola, possibilitando uma formação mais consistente e proporcionando intervenções benéficas à 

comunidade escolar (Bergmann; Engers, 2014). Sendo assim, este processo deve ser pensado e 

refletido, uma vez que exerce envolvimento direto com os bolsistas, supervisores e alunos das 

mailto:fe1612mm@gmail.com
mailto:brunonieswald@gmail.com
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escolas participantes do programa, através de novas perspectivas no processo de ensino-

aprendizagem da docência em Educação Física. 

De acordo com (Darido, 2005) a Educação Física priorizou seus conteúdos em uma 

dimensão quase exclusivamente procedimental, o saber fazer e não o saber sobre a cultura corporal. 

A Educação Física brasileira sofreu forte influência do Método Desportivo Generalizado (MDG), 

onde o esporte era um meio privilegiado, e os alunos descobriam suas aptidões e gostos (Betti 

1991). Tais abordagens influenciaram e ainda influenciam fortemente a prática de alguns 

professores. 

O processo de iniciação à docência dentro do subprojeto EF passou por várias fases e 

momentos, através de reuniões semanais de estudo, onde o coletivo de professores (em formação 

inicial e continuada) realizam aprofundamento teórico, planejamento coletivo de ações nas escolas e 

debates sobre a docência na contemporaneidade.  A formação inicial é um período no qual o 

professor incorpora o conhecimento necessário para assumir-se como sujeito da produção de 

conhecimento, onde ensinar é mais do que transferir conhecimento, é criar possibilidades para a 

produção coletiva do saber (Freire 1996). 

Desta forma, no ano de 2016 o subprojeto teve a oportunidade de participar na elaboração 

do planejamento anual da EF dentro de uma escola participante do programa, onde foi realizado de 

forma coletiva e organizado para os anos finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio. O 

envolvimento com o planejamento anual estreitou as relações entre bolsistas e supervisores, que 

estabeleceram uma estratégia de ação de co-formação docente, onde os bolsistas tornaram-se cor-

responsáveis por turmas de Educação Física juntamente com os supervisores. Além desta estratégia 

de atuação, o subprojeto também testou a abordagem do conhecimento com projetos de ensino, que 

ocorreram de forma institucional. 

Diante das diferentes estratégias de prática educativa que o subgrupo desenvolveu no decor-

rer do ano de 2016, este relato tem como objetivo descrever a trajetória de trabalho que os bolsistas 

percorreram. 

 

METODOLOGIA 

 

O PIBID, subgrupo de Educação Física realiza dois encontros por semana com pautas volta-

das para as escolas participantes do programa, nesses encontros são discutidos os desafios que en-

contramos nos contextos de cada escola. Aonde os bolsistas vinham realizando observações nas 

aulas de duas professoras supervisoras, desde o ano de 2014, onde no início de 2016 foi proposto 

aos bolsistas a discussão e reformulação do planejamento anual da EF na escola. Dentro disto, fo-

ram acrescentados mais de dez conteúdos, além daqueles que já estavam no planejamento, além de 

que os mesmos foram pensados de maneira que houvesse uma progressão do simples para o com-

plexo, do sexto ano do ensino fundamental para o terceiro ano do ensino médio, onde os acadêmi-

cos tomariam a frente da turma e seríamos responsáveis pelas aulas. 

Os discentes foram designados para suas turmas e desenvolveram suas práticas conforme o 

planejamento para cada turma. Foram desenvolvidas aulas que abrangessem diferentes 

manifestações da cultura corporal do movimento humano, representando uma referência 

significativa para o empoderamento dos bolsistas frente aos desafios que na docência poderá ser 

encontrada. 
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A organização do grupo iniciou a partir do planejamento anual da escola, que contou com a 

colaboração do Subprojeto. A partir da interação entre bolsistas e supervisoras, o grupo estabeleceu 

como prática educativa a estratégia de conformação para docência, onde cada bolsista desenvolveu 

o planejamento co-orientado por uma supervisora. Durante este período, os bolsistas assumiram as 

rotinas escolares com as supervisoras, realizando a preparação do espaço de aula, a chamada, 

estabelecendo a estratégia de ação docente, frequentando reuniões pedagógicas e conselhos de 

classe. 

Além da assunção de turmas pelo subprojeto, outra estratégia de ação docente foram os 

projetos de ensino baseados no cronograma da escola. Os projetos realizados no terceiro trimestre 

do ano, abrangeram duas escolas participantes do programa e tiveram propostas articuladas com 

projetos institucionais da escola, onde todos os componentes curriculares poderiam fazer parte. E 

Educação Física (EF) participou de dois grandes projetos: “Saúde e Meio Ambiente” e “Projeto da 

Consciência Negra”, abordando as temáticas de forma teórico-prática. 

O projeto “Saúde e Meio Ambiente” teve duração de quatro semanas, foi desenvolvido nos 

períodos das aulas de EF e os temas estudados foram mitos e verdades sobre atividade física e 

saúde, corrida de orientação, alimentação e atividade física, construção de jogos e brincadeiras a 

partir de materiais recicláveis, e índice de massa corporal. Os estudantes tiveram dois encontros por 

semana, sendo um deles com os bolsistas e outro com os supervisores. A culminância do projeto 

ocorreu em forma de feira, de modo diferente nas duas escolas. Em uma das escolas, aconteceu em 

ambos os turnos, somente com os alunos que estavam na escola, de modo que todos visitassem as 

oficinas ofertadas por seus colegas em seu turno de aula. Já na segunda escola, a feira foi realizada 

num sábado pela manhã, onde envolveu toda comunidade escolar, contando com pais, alunos, 

professores e pessoas que passavam pela escola e paravam para olhar, deste modo alcançado um 

público muito maior, podendo transmitir a importância da EF dentro do ambiente pedagógico 

O “Projeto da Consciência Negra” ocorreu durante 4 semanas e a estratégia estabelecida foi 

semelhante ao projeto anterior. Os bolsistas responsáveis pela turma desenvolver temas como: 

danças afro-brasileiras, jogos e brincadeiras da cultura afro, capoeira e lutas. Através da construção 

conjunta com os alunos de materiais e conteúdos foi possível apresentar à comunidade escolar a 

riqueza de dos mesmos dentro do tema. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao longo do ano de 2016 o subprojeto pode realizar a elaboração de estratégias de ensino, 

testagens didáticas que foram acompanhadas de muito debate e reformulação. Desta forma, como 

resultados da estratégia de docência compartilhada com as supervisoras podemos relatar PONTOS 

POSITIVOS: trabalho coletivo de planejamento (o que oportuniza debates e interação com 

diferentes visões de mundo e entendimentos da função social da escola, do papel do professor, do 

papel da EF na escola), formação na prática educativa (possibilidade de testagem metodológica, 

adaptação aos espaços e materiais disponíveis, exercício de assunção de postura docente perante a 

turma), apropriação das rotinas didáticas (conhecer etapas do dia a dia docente, chamada, avaliação, 

cumprimento de horários, interdisciplinaridade), conhecimento do contexto escolar (ambiente, 

colegas, histórias de vida de estudantes), formação humana e próxima da realidade. PONTOS 

NEGATIVOS: dificuldade para estabelecer relação colaborativa com os supervisores durante todo o 

período de aula (desenvolver), confusão de papeis (adaptações debatidas ao longo de todo o 
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período), dificuldade de apropriação dos conteúdos pouco explorados na escola por parte dos 

professores (queria sempre trabalhar os mesmos, não se mostraram dispostos a ministrar abordagens 

diferentes de diferentes conteúdos). 

Percebemos que as experimentações pedagógicas focadas na melhoria da relação aluno-

conhecimento a partir de diferentes situações e recursos evidenciam a "autoria de estilo didático”, 

contribuindo para a formação da identidade docente dos bolsistas. Além disto, os projetos 

oportunizaram a formação de uma rede de conversação e interação entre professores, bolsistas e 

estudantes, em ambiente de maior imersividade, como uso das redes sociais e planejamentos 

coletivos de ações. 

Durante as reuniões semanais do programa eram relatadas as aulas desenvolvidas pelos 

supervisores e bolsistas, pontos positivos e negativos expostos através das praticas de ensino 

aprendizagem que os bolsistas colocaram em pratica e relataram durante os encontros do programa. 

Esta forma de trabalhado pelo subgrupo foi durante dois trimestres escolares, onde os acadêmicos 

organizaram e desenvolveram aulas teóricas e práticas, trazendo inovações e modalidades diferentes 

para suas práticas de ensino. Os alunos demonstraram não estar acostumados com o novo modelo 

das aulas de educação Física e pediram varias vezes o jogo. O esporte, ainda prevalece dentro das 

aulas de Educação Física, muitas vezes essa cultura se perpetua ao longo de todos os anos escolares, 

este se tornou um desafio para os discentes, diante do cenário que estava sendo encontrado, pois o 

objetivo era ter uma troca de conhecimento com os supervisores que eram professores responsáveis 

pelas turmas, estes então deveriam estar presentes para um feedback com os bolsistas sobre as 

intervenções, e isto não ocorria. 

Em uma das reuniões após as explanações dos acadêmicos sobre as atuações frente às 

turmas, discutiram uma nova possibilidade de inserção nas escolas participantes do programa, visto 

que o objetivo inicial não estava sendo respeitado e longe de obter êxodo. Então foi pensando em 

grupo uma possibilidade de construir projetos institucionais para as práticas dos bolsistas nas 

escolas no terceiro trimestre do ano. Com o cancelamento das aulas com os acadêmicos, as 

professoras deveriam assumir a turma, com isto, surgiram algumas questões sobre o planejamento, 

pois os conteúdos estavam organizados desde inicio do ano letivo, e estes deveriam ter 

continuidade, o grupo teve algumas discussões sobre o assunto, porque as professoras não se 

sentiram a vontade de trabalhar alguns conteúdos, então ficou acordado que os  projetos seriam em 

conjunto dos bolsistas com as supervisoras, visto que o planejamento pode-se acrescentar anexos no 

decorrer do ano. 
 

CONCLUSÕES 
 

As experiências oportunizadas pelo PIBID contribuíram para a compreensão do papel da 

escola e criação de ambientes para a aprendizagem, preferencialmente organizados em torno de 

projetos, de atividades baseadas em problemas, do "aprender fazendo" e da "aprendizagem com 

diversão". O desenvolvimento dos projetos, ao integrar a Educação Física com projetos 

institucionais, possibilitou a representação da Educação Física em oportunidades que geralmente só 

contam com a intervenção da Educação Física a partir da mão de obra dos professores. Desta forma, 

o envolvimento com as atividades no dia da culminância dos projetos valorizou a EF como 

componente curricular que possui saberes específicos e importantes para a formação de cidadãos 

críticos e reflexivos. Além disso, as estratégias desenvolvidas pelo subprojeto permitiram que a 
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vinculação professores- bolsistas-estudantes emergisse em processos de produção de sentidos 

baseados na colaboração, nas relações horizontais de troca e coautoria de atividades.  
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RESUMO 

O debate acerca do processo de formação docente gira em torno da teoria e da prática, pois 

através dos estágios é possível conhecer a realidade escolar e possibilitar ao futuro profissional 

vivenciar a docência, assim como as diversas oportunidades que durante este processo podem surgir 

de refletir e avaliar a prática, proporcionando a percepção em relação à necessidade do 

envolvimento constante, aprender a ter iniciativa e coragem para mudar e adaptar a prática, quando 

inseridos no processo educacional que norteiam o processo de ensino-aprendizagem. O presente 

relato tem por finalidade, apresentar uma reflexão sobre a teoria estudada e discutida durante a 

formação acadêmica em relação às práticas desenvolvidas durante o estágio supervisionado I de um 

curso de Licenciatura da UNIPAMPA, Campus Uruguaiana. Para tanto, foram realizadas 

intervenções a fim de proporcionar momentos de reflexão para alunos e professores, relacionados a 

aspectos biológicos, sociais e culturais, contribuindo diretamente com a formação de ambos, 

aproximando o acadêmico da realidade escolar, aumentando a visão e a compreensão da 

necessidade do constante envolvimento em todos os níveis de formação. No processo que envolve a 

formação inicial, torna-se fundamental ao acadêmico vivenciar diversas possibilidades de atuação, 

proporcionando a articulação entre a universidade e a escola, não devendo apenas reproduzir o que 

é estudado, mas compreender o que, como e porque, ter consciência de que educar exige dedicação, 

responsabilidade, compromisso e principalmente amor pela profissão, organizando, planejando, 

refletindo e contextualizando a prática. 

 
Palavras-Chave: Docência, Educação Física Escolar, Estágio, Formação de professor. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O estágio supervisionado representa uma experiência introdutória de relevante importância na 

formação dos docentes nas diversas áreas do conhecimento (ALVES; BARBOSA; DIB, 2016). 

Os Estágios se inserem como componentes curriculares obrigatórios previstos na matriz curri-

cular dos Cursos de Licenciatura, seguindo as diretrizes curriculares constantes na Resolução CNE/ 
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CES N° 2 de 19 de fevereiro de 2002, na Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008 (Lei do Estágio) e, 

de forma específica na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), ainda segue as normas da 

resolução 29/2011 do CONSUNI. Assim, constituem atividades curriculares de formação acadêmi-

co-profissional dos futuros professores, proporcionadas através da participação em situações reais 

de trabalho no seu meio profissional, sob a responsabilidade da UNIPAMPA e a supervisão de pro-

fessores orientadores. Desta forma, considerando que um curso de Licenciatura tem como principal 

objetivo habilitar o futuro professor para a docência na educação básica, o Estágio Supervisionado 

possui uma importante relevância na formação profissional, visto que propicia ao acadêmico um 

contato primordial com a realidade escolar (BERNARDI et al., 2008). 

Nesse sentido, o debate acerca do processo de formação pode girar em torno da teoria e da 

prática, as intervenções por meio do estágio supervisionado, possibilitam uma diversidade de 

experiências através do contato com as diferentes realidades escolares que nem sempre podem ser 

enquadradas nessa fragmentação. Sendo assim, a formação inicial envolve o processo de aprender, 

na medida em que contribui para o desenvolvimento e produção de conhecimento, logo aperfeiçoa e 

caracteriza a profissão através da prática docente, permitindo compreender e problematizar a 

realidade, intervindo na própria atuação e na formação docente.  

Segundo Veiga e Silva (2010), a formação é uma ação contínua e progressiva. É permanente, 

constante, envolve várias instâncias e atribui um valor significativo para a prática pedagógica, para 

a experiência como componente constitutivo da formação, corroborando com o supracitado, as 

intervenções realizadas através dos estágios supervisionados no processo inicial de formação, 

resultam na aquisição de experiências fundamentais para a evolução e aprendizado, onde o futuro 

professor  precisa ser dotado de amplos conhecimentos biológicos, sociais, culturais e educacionais, 

possibilitando uma desenvoltura em situações pedagógicas desafiadoras, sabendo que a realidade 

não é única, estática e muito menos orientada por um manual, devendo este, ser comprometido com 

a educação, reconhecendo que saberes acadêmicos e profissionais estão sempre em constante 

processo de renovação, inovação e desenvolvimento. 

Assim, para Sacristan (1999), o professor não é um técnico nem um improvisador, mas sim, 

um profissional que pode utilizar seu conhecimento e sua experiência para desenvolver contextos 

pedagógicos preexistentes. Nesse sentido, aproximação professor-aluno é um aspecto fundamental 

no processo de ensino aprendizagem, pois a interação contribui de maneira que o comportamento de 

um, se constitui ou serve de estímulo para o outro, justificando a necessidade das mais diversas 

experiências práticas no processo de formação docente. 

Alves (2002), diz que quando se admira um mestre, o coração da ordens à inteligência para 

aprender as coisas que o mestre sabe, saber o que ele sabe passa a ser uma forma de estar com ele. 

Aprendo porque amo, aprendo porque admiro. Assim, o professor deve atuar de forma a ser 

admirado, respeitado, responsável e comprometido com os alunos, planejando e organizando 

propostas que despertem o interesse dos mesmos. 

Com base no exposto e refletindo sobre a contribuição que o estágio supervisionado pode 

proporcionar a formação dos futuros professores, o presente trabalho visa apresentar um relato 

sobre a teoria estudada e discutida durante a formação acadêmica em relação às práticas 

desenvolvidas durante o estágio supervisionado I de um curso de Licenciatura da UNIPAMPA, 

Campus Uruguaiana. 

METODOLOGIA 
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O Estágio Supervisionado I, do Curso de Educação Física da UNIPAMPA, proporciona 

atividades de intervenções que foram realizadas em uma escola de Educação Infantil da cidade de 

Uruguaiana, RS, com uma turma da etapa V, com um total de 21 alunos matriculados. A experiência 

com práticas que abordavam o desenvolvimento de aulas a partir do material apresentado, discutido, 

refletido e avaliado nos componentes curriculares que antecederam o estágio, contribuiu 

significativamente para a elaboração desde relato.  

Para desenvolver as atividades foram realizadas observações, estudos e pesquisas, 

fundamentais para a elaboração do projeto, os conteúdos foram selecionados considerando o 

contexto da escola, da turma e dos alunos, a fim de atender as necessidades individuais e do grupo. 

O projeto foi, primeiramente, apresentado e revisado pela supervisora do estágio, responsável por 

realizar as correções necessárias, apontando sugestões para o aprimoramento do que foi produzido, 

logo na sequência, apresentado a direção, coordenação e professora da turma.  

As atividades foram elencadas e desenvolvidas através das manifestações da cultura corporal 

de movimento historicamente acumuladas, tratadas de forma planejada e organizada, considerando 

as experiências dos alunos e o espaço escolar como um todo, com a preocupação em abordar 

aspectos da realidade encontrada, contextualizando a prática, a fim de atender a expectativa da 

comunidade escolar, em especial, dos alunos. 

Assim, o estágio foi desenvolvido em um período de quatro meses, com duas aulas semanais, 

totalizando 26 horas/aula. Inicialmente foram realizadas duas horas/aula de conversa formal com a 

direção e coordenação, oito horas/aula de observações que permitiram o contato direto com a turma 

e a professora, e por fim dezesseis horas/aula de intervenções sob a responsabilidade dos 

estagiários, onde as atividades propostas foram criadas, adaptadas e reproduzidas das experiências 

desde a educação básica até as vivenciadas durante o período de formação do curso, 

proporcionando momentos de aprendizagem mútua, onde alunos e professores protagonizaram o 

processo de ensino aprendizagem. 

Todo o processo foi apresentado no Seminário Final do estágio supervisionado, onde os 

relatos das experiências oportunizaram a produção de conhecimento através das diversas vivências 

compartilhadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estágio supervisionado I contribuiu significativamente para formação acadêmica e 

profissional, a experiência proporcionou o momento da certeza de qual caminho seguir, fiquei 

satisfeita com o que desenvolvi, aprendi muito mais do que ensinei, tanto com as dificuldades 

encontradas, quanto com a necessidade da pesquisa e reflexão após cada intervenção realizada. O 

amor e afeto que ofereci e recebi dos alunos, sem distinção, a sensação de dever cumprido e a 

satisfação, marcados pelo sorriso sincero no rosto de cada um, oportunizaram experiências que 

tocaram a alma, assumi um compromisso com a escola e principalmente com a turma, assim, 

responsabilidade, dedicação, amor e afeto foram fundamentais para que esta etapa fosse concluída, 

contribuindo para a formação de todos os envolvidos. Freire (1991), diz, ninguém nasce educador 

ou marcado para ser educador, a gente se faz educador, a gente se forma educador, como educador, 

permanentemente, na prática e na reflexão da prática, assim, os estágios reforçam a certeza que o 

processo de formação não se fecha, estando em contínua evolução e desenvolvimento.  

As experiências aproximam o acadêmico da docência, consciente de que, nem sempre as 
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sugestões apresentadas nos materiais didáticos servem para a realidade cotidiana dos alunos.  O 

número de variáveis que podem influenciar as práticas, aguçam a criatividade, elemento 

fundamental e necessário para adaptar as atividades de acordo com as necessidades, os interesses e 

as características de cada realidade, um verdadeiro desafio, sendo que além das particularidades da 

turma existem diferenças pessoais, que caracterizam a escola como um espaço sociocultural e da 

diversidade. Segundo Lima (2001), a prática sempre esteve presente na formação do professor, seja 

pela observação, imitação de bons modelos, participação em contextos escolares. 

Libâneo (1994), entende que, conteúdos de ensino são o conjunto de conhecimentos, 

habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudinais de atuação social, organizados pedagógica e 

didaticamente, tendo em vista a assimilação ativa e aplicação pelos alunos na sua prática de vida. 

Corroborando com o mesmo, as experiências proporcionadas pelos estágios, indicam que um 

mesmo conteúdo aplicado para o mesmo ano em diferentes escolas, nem sempre é recebido do 

mesmo modo, variando o interesse entre os grupos, reforçando a necessidade de modificar a prática, 

a fim de garantir a aprendizagem e os objetivos da aula, contribuindo para a atuação docente. Da 

mesma forma, foi possível perceber que muitos conteúdos emergiram do mapeamento realizado 

antes do início das intervenções, o que aponta que devemos considerar a realidade de cada contexto 

escolar. 

 

CONCLUSÕES 

 

Reunir o melhor do pensamento crítico sobre a formação e refletir sobre o papel do professor é 

possível a partir dos momentos proporcionados pelas práticas desenvolvidas durante o estágio 

supervisionado, essenciais para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem e para a formação. 

É fundamental o acadêmico vivenciar diversas possibilidades de atuação, proporcionando a 

articulação entre a universidade e a escola, não devendo apenas reproduzir o que é estudado, mas 

compreender o que, como e porque, ter consciência de que educar exige responsabilidade, amor, 

afeto, sendo a vida do professor uma eterna aprendizagem. 

O tratamento intencional, organizado e sistematizado do conhecimento, assim como a pesquisa 

e o material didático que auxiliam na prática pedagógica, devem servir como referencial a ser 

transformado pelo docente, pois o processo educativo exige que o professor disponha de recursos e 

instrumentos que auxiliem na tarefa de ensinar, porém as experiências são fundamentais para 

aprimorar a criatividade e diversificar as atividades a partir de estratégias elaboradas com a 

finalidade de atender as necessidades dos alunos na realidade em que atua.   

A implementação de conteúdos diversificados, devem ampliar as práticas, possibilitando ao 

aluno melhores condições de aprendizagem, assim como proporcionar uma gama de questões 

relevantes para a discussão e reflexão sobre a atuação docente nos diferentes níveis do processo de 

formação, facilitando as ações diante dos desafios encontrados, tendo como objetivo proporcionar 

ao aluno, que além de aprender, possa usufruir das atividades em momentos de lazer, contribuindo 

para a manutenção da saúde, do bem-estar e para formação do cidadão crítico e responsável. 

É de suma importância refletir após o término de cada aula, tanto os professores quanto os 

alunos, a fim de elaborar estratégias para que as práticas tornem-se cada vez mais repletas de 

significado. 
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RESUMO 

 

Neste trabalho, nosso objetivo de pesquisa foi investigar qual a contribuição da metodologia 

de Resolução de Problemas para o conteúdo de trigonometria no triângulo retângulo em uma turma 

do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola do campo. A partir dos pressupostos de Ausubel 

(1968), no que tange a aprendizagem significativa, procuramos a partir de situações problemas 

observar a construção, ou não, de uma aprendizagem significativa a partir de construções  

geométricas e o tratamento figural na abordagem destas relações, observando a construção dos 

subsunçores, entendido aqui como uma proposição, uma ideia ou um conceito, preexistente na 

estrutura cognitiva do aprendiz que serve de “ancoradouro” ou base de ligação a uma nova 

informação, permitindo ao indivíduo atribuir-lhe significado. Desta forma, o trabalho pautou-se em 

uma proposta que tinha como objetivos levar o aluno a relacionar o conteúdo de semelhança de 

triângulos com o das razões trigonométricas, vinculadas a situações problemas de modo a conferir 

na prática seu uso, levando-os assim a explicar oralmente e por escrito essas mesmas razões. De 

maneira geral percebeu-se a necessidade de ser o professor um mediador do processo ensino-

aprendizagem. Embora os alunos tenham tido algumas dificuldades em interpretar os problemas 

propostos, é possível construir os subsunçores necessários para a construção destes conceitos. 

Nossos resultados apontam para a necessidade de trabalhar com o conteúdo de forma mais 

contextualizada, fazendo o uso de problemas na construção destes subsunçores e não apenas com o 

intuito de observar se houve ou não tal aprendizagem.  
 

Palavras-Chave: Situações Problemas, Razão trigonométrica, Ensino de Matemática, Aprendizagem  

Significativa. 
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INTRODUÇÃO 

 

No presente artigo temos como objetivo apresentar o relato de uma experiência pedagógica e 

alguns resultados relevantes obtidos a partir do ensino da trigonometria utilizando o método de 

resolução de problemas para um grupo de alunos do 9º ano do ensino fundamental de uma escola do 

campo. Nesta proposta propomos situações em que o aluno compreendesse as relações existentes no 

triângulo retângulo, identificando objetos com esse formato no ambiente escolar, e assim fazendo o 

uso correto das relações trigonométricas seno, cosseno e tangente. 

Muitas vezes os alunos não conseguem diferenciar se o triângulo é retângulo ou não, 

principalmente quando os mesmos são apresentados com uma configuração diferente da habitual 

encontrada nos livros didáticos. 

Diante dessa realidade, se faz necessário a construção e desenvolvimento de metodologias 

alternativas para o Ensino de Matemática, em que o professor não seja o mero transmissor do 

conhecimento, mas um agente de formação capaz de instigar os alunos e fazer com que estes 

realizem descobertas, desta forma, resolver problemas pode contribuir para que os alunos 

estabeleçam relações entre  as formas geométricas em especial os triângulo, pois os problemas 

fazem parte da natureza humana desde os primórdios da história.  

Quando o foco é a Matemática e, mais precisamente, a construção do conhecimento 

matemático, segundo Alevatto e Onuchic,  

 
Presenciamos um processo dinâmico, caracterizado por incontáveis momentos em que 

prevalecem resultados obtidos experimental e indutivamente. Quantos não são os casos, na 

História da Matemática, em que constatamos a construção de conhecimento a partir da 

busca pela solução de um problema específico? Muitos resultados matemáticos não teriam 

sido obtidos se não fosse a persistência e criatividade de pessoas motivadas por uma 

dúvida, por um problema e pela ânsia de resolvê-lo (2003, p.37-42). 

 

 

Os problemas serviram de motor para impulsionar o desenvolvimento e a evolução da 

espécie nos mais variados campos, os primeiros homens tiveram que desenvolver métodos para 

resolver problemas da vida como, por exemplo, localizar-se no tempo e no espaço e, também, tentar 

descrever e explicar o mundo físico. 

Segundo Stanic & Kilpatrick (1989), a resolução de problemas aparece na história através de 

documentos desde muito cedo, como é o caso do Papiro de Ahmes, copiado pelo escriba Ahmes, 

por volta de 1650 a.C.  
 

 

METODOLOGIA 
 

Existem vários estudos que tratam a respeito do uso de problemas para nortear o ensino de 

matemática. Muito se critica o fato do excesso de formalização na condução dos mesmos, assim, o 

aluno recebe as informações prontas, muitas vezes em formato de exemplos e exercícios, onde 

precisa somente fazer uso de repetição e memorização. Nas diferentes etapas do ensino básico 

percebe-se a necessidade de que os alunos obtenham habilidades e aprendam a desenvolver 

estratégias que lhes proporcionem as habilidades necessárias para resolver problemas, e não 

métodos que lhes proporcionem fazer uso de procedimentos prontos e acabados. 
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  É preciso fazer com que os alunos tornem-se pessoas capazes de enfrentar situações 

diferentes, de resolver problemas, dentro de contextos diversificados, que façam com que eles 

busquem aprender novos conhecimentos e habilidades. Só assim estarão melhores preparados para 

adaptar-se às mudanças culturais, tecnológicas e profissionais do novo milênio. 

Assim nosso presente trabalho foi planejado em três momentos distintos a ver: o primeiro 

momento caracterizou-se pelo desenvolvimento de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema. A 

segunda etapa, pela elaboração da proposta pedagógica, tendo como base a pesquisa bibliográfica. 

Finalmente a terceira etapa, pela aplicação e avaliação das ações desenvolvidas pelos alunos em 

sala de aula. 

A etapa da elaboração da proposta pedagógica ocorreu logo após o desenvolvimento da 

pesquisa bibliográfica, e nela descrevemos e sintetizamos as ideias relevantes que orientaram toda a 

ação pedagógica aplicada em sala de aula, além de propormos o planejamento específico de cada 

atividade didática. 

Quanto à última etapa que caracterizamos pelo desenvolvimento da proposta pedagógica, 

explicitaremos, neste artigo, alguns dos resultados e as conclusões que chegamos a partir da 

avaliação que efetuamos durante e após a ação pedagógica. 

A proposta foi aplicada em duas aulas de quarenta e cinco minutos cada, na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Luiz Sanchotene, localizada em Tuparaí, 1º distrito de Itaqui, na 

turma do 9º ano do ensino fundamental, a turma é composta por doze alunos. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Inicialmente foi proposto aos alunos que formassem grupos, foram formados dois grupos de 

três alunas e um grupo de dois alunos, onde no primeiro momento iniciamos a aula com uma 

atividade introdutória, onde foi lida uma história, que remetia a um diálogo entre dois amigos a 

respeito de uma construção de uma escada, nela os alunos poderiam perceber uma forte influência 

da matemática ao seu redor, onde o triângulo retângulo é visto como uma figura rígida usada com 

muita prioridade na construção civil. 

Posteriormente, foi proposto aos alunos para que saíssem no pátio da escola no intuito de 

identificar essas figuras, assim como comprovar sua utilização pela engenharia.  Com uma tabela 

identificação em mãos, conforme a ilustração abaixo, os alunos teriam que anotar a quantidade e o 

tipo de triângulos encontrados. 

  

 
Figura 1: Tabela de identificação 

 

Essa atividade foi executada com bastante êxito, porém, ao analisarmos as fichas 

preenchidas pelos alunos, verificamos que o grupo 3 classificou os triângulos que não possuíam 

ângulo reto como “não é reto”, entretanto o grupo 1 nomeou os triângulos de acordo com suas 

características. 
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Figura 2: Ficha preenchida pelo grupo 3. 

 

  

Figura 3: Ficha preenchida pelo grupo 1. 

 

No terceiro momento, foi distribuído uma lista contendo três situações problemas 

envolvendo triângulo retângulo, com cálculos de seno, cosseno e tangente, sendo que o último 

problema, não foi possível concluir, pois havia acabado o horário que era de dois períodos (3º e 4º 

períodos). 

Alguns grupos apresentaram certa dificuldade na interpretação para resolver as duas 

primeiras situações problemas, pois verificamos que os alunos se atem aos dados numéricos não 

dando tanta importância para o contexto do problema em si, assim necessitando de nossa orientação 

para direcioná-los a um caminho para a resolução. 

 

 

CONCLUSÕES 
 

A intenção desse artigo é apresentar algumas reflexões sobre os resultados encontrados a 

partir de uma pesquisa ação, onde buscamos perceber qual a contribuição da Metodologia de 

Resolução de Problemas para o ensino de trigonometria em uma turma do 9º ano do Ensino 

Fundamental de uma Escola do Campo? 

Fazendo referência as situações problemas desenvolvidas, foi possível identificar a 

participação mais efetiva dos alunos que demonstraram possuir alguns subsunçores necessários para 

o desenvolvimento dos problemas propostos. De maneira geral a partir de alguns estímulos e 

indagações duvidas foram surgindo, desta forma percebesse a importância da mediação do 

professor como condutor do processo de ensino-aprendizagem e não como um detentor do saber 

que simplesmente transfere alguma informação levando os alunos a memorização. Neste sentido a 

contribuição da Resolução de Problemas que envolve o aluno na construção de diferentes 

estratégias para a chegada de um resultado não tendo um caminho memorizado para tal, 

favorecendo a aprendizagem significativa e não por memorização. Assim de forma geral podemos 

afirmar que os alunos envolveram-se ativamente nas discussões e atividades mediadas pelos 

professores. O dialogo se fez presente mostrando que a construção do conhecimento foi 

encaminhada. Alguma reflexão de caráter mais especifico também são relevantes como a 
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criatividade e os conhecimentos que os alunos demonstraram na resolução dos problemas. 
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RESUMO 

 

É comum encontrar no ambiente escolar a desmotivação de professores e alunos em relação a 

construção do saber em sala de aula. Diante disso, ao longo do tempo, o quadro negro e o giz 

tornaram-se insuficientes para atrair a atenção dos alunos em aulas com assuntos complexos, em 

particular na área da Biologia. Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho foi relatar a importância 

do uso de modelos didáticos na construção do ensino-aprendizagem dos principais processos 

metabólicos envolvendo Fisiologia Vegetal. O trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal 

Farroupilha, campus Alegrete, durante o quarto semestre do Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, nas aulas da disciplina de Fisiologia Vegetal I, fazendo parte da metodologia de 

avaliação da referida disciplina. Para esta atividade, foram construídos, ao longo do semestre, 

modelos didáticos de duas organelas celulares, cloroplasto e mitocôndria, que pudessem ser 

utilizados para compreender os processos de fotossíntese e respiração, respectivamente, nos 

diferentes níveis de ensino. Após a construção dos modelos, os mesmos foram apresentados a 

docente e aos colegas, de forma que neste momento, foi explicado como os processos metabólicos 

ocorriam nesses modelos construídos. Ressalta-se que para construir os modelos, os alunos 

precisaram estudar os processos metabólicos, sendo que este conhecimento foi utilizado para a 

realização de avaliação posterior acerca dos temas fotossíntese e respiração. Conclui-se que, com a 

utilização de recursos alternativos de ensino como os modelos didáticos, a compreensão de assuntos 

complexos como os relacionados à Fisiologia Vegetal favorecem o aprendizado nos mais diferentes 

níveis de ensino. 

 
Palavras-chave: metodologia alternativa, fotossíntese, respiração, biologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Quando falamos em formação de professores, a preocupação central deveria ser o pensar 

criticamente (FREIRE, 1998) a prática para melhorá-la, recriá-la, reinventá-la de acordo com cada 

realidade, a cada nova situação. Contudo, em um cenário escolar é muito comum encontrar 
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desmotivação por parte de professores, a qual, consequentemente, leva ao desinteresse discente 

pelos métodos tradicionais de ensino, que consistem apenas na utilização do quadro negro ou no 

máximo do livro didático. De fato, a metodologia empregada no ensino de Ciências utilizando 

apenas giz ou canetão, quadro e livro didático fornece o mínimo de atrativos ao estudante e pouco 

lhe conquista a atenção (BASTOS; FARIA, 2011). Esta prática pedagógica é desestimulante para os 

alunos, que não sabendo da real relevância dos assuntos, apenas o decoram para a realização de 

trabalhos e provas, caracterizando um método de memorização ineficiente para a efetiva 

aprendizagem do mesmo. 

Neste contexto, o ensino passa a ter um grande desafio, o de repensar e inovar metodologias a 

fim de acompanhar as mudanças nas exigências dos alunos, os quais precisam de aulas mais 

atrativas que consigam aliar a teoria e a prática, contribuindo para a sedimentação dos 

conhecimentos e, consequentemente, para a qualidade do ensino. Para isso, é necessário pensar em 

metodologias que ultrapassem os diversos obstáculos impostos pelo sistema tradicional de 

educação, onde os educadores desenvolvam objetos educacionais de aprendizagem diferenciados 

que proporcionem o aprimoramento das aulas, de modo a “prender” a atenção dos alunos. 

Repensar as abordagens em sala de aula e utilizar-se de ferramentas que tornem o processo de 

ensino-aprendizagem mais efetivo e dinâmico é extremamente importante, uma vez que a 

abrangência de conceitos relacionados a certos conteúdos de Ciências e Biologia, as falhas 

cometidas no ensino e as dificuldades em sua assimilação tornaram-se problemas constantes 

(MEDEIROS; RODRIGUES, 2012). Dentre as ferramentas de ensino-aprendizagem disponíveis, 

incluem-se as metodologias que tem como objetivo estimular a atenção do aluno, de forma a 

contextualizar o conteúdo com a realidade discente.  

Apesar de ser amplamente reconhecida a importância das aulas práticas no ensino de 

Ciências e Biologia, na realidade, estas correspondem a uma pequena parcela das aulas dessas 

disciplinas, o que é justificado pelos professores pela falta de tempo, dificuldade para planejar e 

organizar experiências e a carência de instalações e equipamentos necessários para a realização das 

mesmas. 

Pelo fato de a grande parte das instituições de ensino apresentarem escassez de material 

biológico para realização de aulas práticas, além de falta de estrutura laboratorial, alguns 

educadores têm desenvolvido modelos didáticos alternativos como forma de possibilitar 

instrumentos auxiliares para a prática pedagógica (FERREIRA et al., 2013). Porém, muitas 

instituições, ainda assim, não dispõem desses modelos didáticos para facilitar o ensino (VILHENA 

et al., 2010). 

Criar ferramentas alternativas, como um modelo didático, facilitam a concretização de ideias 

abstratas que os alunos possuem sobre conteúdos complexos como, por exemplo, os envolvidos 

diretamente à área de Fisiologia Vegetal, além disso promovem a prática de pesquisa e de 

questionar suas relações com a realidade. O modelo didático é um mediador entre a realidade e o 

pensamento, sendo um recurso importante para o desenvolvimento técnico e fundamentação 

científica do ensino visando o abandono de uma formação empírica e particular, de modo a 

proporcionar a experimentação, a problematização e atividades de raciocínio que enriqueçam o 

processo de aprendizagem (CHROBAK; BENEGAS, 2006). 

Dentre os vários assuntos estudados em Fisiologia Vegetal, a fotossíntese é um dos processos 

biológicos mais importantes do planeta, pois dá início à transformação da energia na biosfera. Essa 

energia é transferida por meio da cadeia alimentar e esse processo evidencia a interdependência 
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entre os seres heterotróficos e autotróficos (PIETRO et al., 2007). 

Nos diferentes níveis de ensino, os assuntos que tratam sobre fotossíntese e respiração 

envolvem conceitos e conhecimentos fundamentais para o ensino de Biologia, possibilitando uma 

visão abrangente dos mecanismos e dos ciclos de vida dos seres vivos, bem como suas relações na 

cadeia alimentar, evolução, metabolismo energético, entre outros. Porém, muitos alunos possuem 

dificuldade em compreender o funcionamento dos organismos vegetais de forma mais aprofundada, 

assim como, têm ideias errôneas sobre alguns assuntos e, cabe ao professor, desenvolver 

ferramentas de ensino e recursos que auxiliem nesse processo, como por exemplo, a construção de 

modelos didáticos (MEDEIROS, S.C.S.; COSTA, M.F.B.; LEMOS, E.S, 2009). 

Além disso, o principal desafio encontrado para superar as dificuldades e deficiências na 

educação é a adequação na formação de professores, pois dificilmente um professor que tenha 

vivenciado na sua formação acadêmica uma didática baseada no modelo tradicional poderá 

desenvolver uma didática inovadora com seus alunos (HARRES et al., 2006).  

Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho foi relatar a importância do uso de modelos 

didáticos na construção do ensino-aprendizagem dos principais processos metabólicos da área de 

Fisiologia Vegetal. 

 

METODOLOGIA 

 

O trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal Farroupilha, campus Alegrete-RS, durante o 

quarto semestre do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, nas aulas da disciplina de 

Fisiologia Vegetal I, a qual faz parte da grade curricular do referido curso. 

Durante uma atividade proposta pela docente da disciplina, foi construído, ao longo do 

semestre, um modelo didático que pudesse ser utilizado para compreender os processos de 

fotossíntese e respiração nos mais diferentes níveis de ensino, com a utilização de materiais que 

tivessem alta durabilidade. 

Para isso, ao longo das aulas da disciplina houveram pesquisas acerca dos temas, discussões 

sobre como construir tais modelos e quais os materiais seriam utilizados para sua confecção. Cabe 

destacar que a docente realizou a mediação do processo em sua totalidade para que os alunos, com 

seu incentivo, inspirassem-se ao máximo em desempenhar um trabalho detalhista e de alta 

resistência ao tempo de uso. 

Portanto, para a realização deste trabalho foram construídos modelos didáticos das organelas 

celulares, mitocôndria, onde ocorre o processo de respiração celular e um modelo didático da 

organela cloroplasto, onde ocorre o processo da fotossíntese. Para tal, foram utilizados como 

materiais: tesoura, isopor, massa de biscuit, tintas, cola para isopor, e.v.a e palitos de fósforo. 

Após a construção dos modelos, os mesmos foram apresentados a docente e aos colegas de 

forma que neste momento, foi explicado como os processos metabólicos ocorriam nesses modelos 

construídos. Ressalta-se que para construir os modelos, os alunos precisaram estudar os processos 

metabólicos, sendo que este conhecimento foi utilizado para a realização de avaliação posterior 

acerca dos temas fotossíntese e respiração, os quais fazem parte de uma das avaliações da disciplina 

de Fisiologia Vegetal. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Antes dos alunos iniciarem a construção dos modelos didáticos, os mesmos tiveram aula 

sobre os processos metabólicos respiração, que ocorre no interior da organela celular mitocôndria 

(Figura 1) e fotossíntese, que ocorre no interior da organela celular cloroplasto (Figura 2), as quais 

foram propostas pela professora da disciplina de Fisiologia vegetal para a construção dos modelos e 

da referida atividade. Ressalta-se que, embora a fotossíntese ocorra em duas etapas, o modelo 

didático apresentado pelos alunos como requisito de avaliação ao longo da disciplina, foi construído 

como uma forma de melhorar o ensino da primeira fase deste processo (Fase Fotoquímica). 

Figura 1: Modelo didático de mitocôndria. 

 
Fonte: arquivo do autor. 

Figura 2: Modelo didático de cloroplasto com foco na fase Fotoquímica da fotossíntese 

 
Fonte: arquivo do autor. 

Durante as aulas, a professora da disciplina, tendo em vista que os alunos iriam construir os 

modelos, procurou explicar os processos metabólicos sempre lembrando que os mesmos ocorriam 

no interior de uma organela, assim como, as estruturas que faziam parte da referida organela onde 

as diferentes etapas do funcionamento ocorriam. Além disso, sempre salientou a importância das 

estruturas presentes no interior de cada organela bem como os itens que não poderiam faltar para 

entender os processos de funcionamento, de modo a facilitar a posterior confecção dos modelos 
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pelos alunos. 

É relevante ressaltar que, antecedendo à construção, além das aulas, houveram diversos 

momentos de pesquisa e estudo sobre as temáticas para a compreensão das mesmas, o que, 

posteriormente, facilitaria na reflexão para realizar o trabalho através dos melhores meios para 

concretizar a função principal do mesmo.  

Ressalta-se que durante o desenvolvimento deste trabalho se buscou construir uma ferramenta 

que auxiliasse no processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos da disciplina de Fisiologia 

Vegetal, para tanto, a pesquisa prévia foi extremamente necessária, visto que sem a mesma seria 

pouco provável que o trabalho fosse bem executado, pois não haveria percepção completa do que 

realmente o material a ser construído exemplificaria. 

A proposta de realização desta prática solicitada pela professora demonstrou a perspectiva de 

aprimorar o processo de ensino-aprendizagem, de forma que se percebeu a importância de rever a 

prática pedagógica, ofertando aos alunos recursos diversos, visto que foi possível observar que os 

modelos didáticos construídos neste trabalho foram excelentes recursos para tornar a aula do 

professor mais atrativa, bem como, ótimo auxílio de materialização do conteúdo abstrato. Temp 

(2011) diz que os docentes ensinam conteúdos difíceis que exigem isolar e correlacionar conceitos 

diversos e, para isso, a utilização de modelos didáticos facilita a compreensão de diversos conceitos 

considerados, muitas vezes, como apenas memorizações.  

Diante disso, é evidente a necessidade de realizar a inserção destas práticas ao longo da 

graduação, pois foi visivelmente identificado que durante a construção dos modelos didáticos 

supracitados houve maior estímulo em compreender os processos metabólicos primários 

(fotossíntese e respiração celular vegetal) por parte dos alunos envolvidos. Tais assuntos também 

foram abordados em uma avaliação posterior e observado pela professora que por meio do estudo 

realizado para a apresentação do trabalho cada aluno obteve melhora no aproveitamento acadêmico 

fato este que também fora apontado pelos discentes. 

Diante do exposto acima, é possível destacar que unir o conteúdo específico com materiais 

lúdicos favorece a concretização de uma imagem do que apenas na teoria torna-se complexo e 

abstrato. Portanto, o modelo construído simulou uma estrutura que pode ser utilizada como 

referência, de modo que a imagem permitiu materializar a ideia ou o conceito, tornando-os 

assimiláveis e simbolicamente representativos de um conjunto de fatos, através de uma estrutura 

explicativa que possa ser confrontada com a realidade (JUSTINA; FERLA, 2005). 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que, com a utilização de recursos alternativos de ensino como os modelos 

didáticos, a compreensão de assuntos complexos como os relacionados à Fisiologia Vegetal 

favorecem o aprendizado nos mais diferentes níveis de ensino, de modo a facilitar o entendimento 

dos processos no interior das organelas celulares. 
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RESUMO 

 

O ano de 2016 foi marcado por dois megaeventos esportivos no nosso país: os jogos 

Olímpicos e os jogos Paralimpícos.Diante de eventos esportivos de tamanha magnitude, o ambiente 

escolar acaba sendo fortemente influenciado, dessa forma, interligando-se e interagindo com aquilo 

que de importante ocorre no país. Em se tratando de manifestações esportivas, recai sobre a 

disciplina de Educação Física estabelecer uma interface entre os eventos esportivos e o ambiente 

escolar.Os jogos Paralímpicos apresentam-se como um importante meio de divulgação do esporte 

adaptado, pois são o maior evento mundial para pessoas com deficiência.Diante do cenário 

apresentado, o presente trabalho teve por objetivo proporcionar a vivência de um esporte adaptados 

para uma turma de ensino médio de uma escola pública da cidade de Uruguaiana-RS, onde não 

havia pessoas com deficiências físicas.Este trabalho trata-se de um relato de experiência ocorrido 

durante o Estágio Curricular Supervisionado em Licenciatura em Educação Física da Universidade 

Federal do Pampa, campus Uruguaiana/RS.A prática foi bastante agradável e as alunas foram muito 

participativas, ressaltando o quanto uma modalidade não convencional pode ser motivante e 

divertida. Essa experiência foi bastante importante para a construção do “eu professor”, além disso 

serviu como uma lição “extra-quadra” para os alunos, pois saber se colocar no lugar do próximo 

transcende os limites das quatro linhas e compõe um artefato atitudinal importante na formação 

cidadã dos alunos. 
  

Palavras-Chave:educação física, estágio curricular supervisionado, esporte adaptado,paralimpíadas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O ano de 2016 foi marcado por dois megaeventos esportivos no nosso país: os jogos 

Olímpicos e os jogos Paralimpícos.O primeiro foi amplamente difundido pelas diversas mídias mundiais, 

enquanto o segundo foi um tanto ofuscado. De acordo com Pereira et al (2016), enquanto os Jogos Olímpicos 

foram transmitidosao vivo, com divulgação e torcida em cada resultado, os Jogos Paralímpicos tiveram 

umacobertura mínima, focada apenas nos resultados e quadro de medalhas, onde os jogos eram apresentados 

apenas em flash e/ou em reportagens dentro dos principais jornais. Esse tipo de comportamento midiático só 

traz à tona a necessidade de difundir a existência e a importância do esporte inclusivo e adaptado desde cedo 

no ambiente escolar, já que muitas vezes os veículos de informação passam batidos, não só na diversidade 

das manifestações culturais esportiva existentes, mas principalmente na importância do esporte 

enquanto ferramenta inclusiva.  
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Diante de eventos esportivos de tamanha magnitude, o ambiente escolar acaba sendo fortemente 

influenciado, dessa forma, interligando-see interagindo com aquilo que de importante ocorre no país.Em se 

tratando de manifestações esportivas, recai sobre a disciplina de Educação Física estabelecer uma interface 

entre os eventos esportivos e o ambiente escolar. No entanto, no que tange a transversalidade dos conteúdos, 

outras disciplinas - como história, geografia, matemática, física, biologia e tantas outras- também 

recebem essa influência. 
Nós, enquanto professores de Educação Física, temos o dever de proporcionar as mais 

variadas vivencias corporais para o nosso alunado, sejam elas algumas modalidades pouco 

difundidas no nosso país, no ambiente escolar ou fora dele, como também, incluindo modalidades 

adaptadas para que nossos alunos, mesmo para aqueles que nãopossuam deficiências. Isso é de 

suma relevância para que os alunospossam conhecer e experimentar as possibilidades das diversas 

modalidades esportivas e a capacidade inclusiva que elas possuem, independente dos 

acontecimentos midiáticos. 

OsjogosParalímpicosapresentam-se como um importante meio de divulgação do esporte 

adaptado, pois são o maior evento mundial para pessoas com deficiência (MARQUES et al., 2009). 

É indiscutível que eventos desse porte surgem como elementos positivos para instigar o aluno sobre 

o conteúdo trabalhado em sala de aula, pois proporciona essa relação de proximidade entre o 

conteúdo da escola com as notícias mundo afora. 

O Comitê Internacional Paralímpico (IPC, 2006) vem trabalhando o conceito de Educação 

Paralímpica como método pedagógico para desenvolver uma atitude positiva em relação às pessoas com 

deficiência nas atividades escolares de Educação Física, enfatizando a importância do respeito pelas 

diferenças individuais.Em alguns países da Europa, desde 2003,acontece o “Dia da Escola 

Paralímpica”, a fim de oportunizar uma consciência geral sobre pessoas com deficiência, destacando as 

semelhanças, as diferenças, encorajando-os a ver o esporte como uma opção no desenvolvimento pessoal, 

além de estimular o interesse pela atividade física como opção de vida e para a saúde. (IPC, 2006; 

PANAGIOTOU; KUDLÁČEK; EVAGGELINOU, 2006).  

Diante do cenário apresentado, o presente trabalho teve por objetivo proporcionar a vivência 

deum esporte adaptados para uma turma de ensino médio de uma escola pública da cidade de 

Uruguaiana-RS, onde não havia pessoas com deficiências físicas. 
  

METODOLOGIA 
 

Este trabalho trata-se de um relato de experiência ocorrido durante o Estágio Curricular 

Supervisionado em Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Pampa, campus 

Uruguaiana/RS.O referido Estágio ocorreu no segundo semestre de 2016, com uma turma de 

educação física do 1º ano do ensino médio de uma escola pública da cidade de Uruguaiana-RS, 

composta apenas por alunas do sexo feminino sem deficiência física alguma. 

Durante o período de estágio, foram aplicados planos de aula que contemplavam os esportes 

coletivos (voleibol, handebol e futsal), além dessas modalidades convencionais, também foi 

ofertado a modalidade esportiva adaptada – “voleibol sentado”. 

O esporte adaptado consiste em adaptaçãonas regras, materiais ou espaço de prática dos 

esportes convencionais, para que aquelas pessoas que não se encaixariam nos padrões tradicionais, 

tenhamoportunidade de praticá-lo (ARAÚJO, 1997). O voleibolsentado surgiu em meados da 

década de 1950 como uma alternativa ao voleibol convencional possibilitando que indivíduos com 
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deficiências físicas pudessem também, praticar esse esporte.Para sua realização não são 

necessáriasgrandes adaptações, bastando apenas diminuir a altura da rede e permitir que os 

participantes joguem sentados havendo pequenas diferenças quando comparado ao voleibol 

tradicional (DE SOUZA e MACHADO, 2014). Para a prática na escola, a altura da rede foi 

diminuída e devido a quadra ser feita de concreto, foram dispostos colchonetes para que as alunas 

pudessem realizar a prática sem desconforto algum. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O esporte está presente no nosso dia a dia, sendo assim, considerado por muitos autores como 

um fenômeno sócio-cultural, tornando-se um patrimônio da humanidade.Como esporte está 

presente em nossas vidas, entramos em contato com ele através da transmissão pela televisão, 

programas esportivos, jornais escritos, rádio, ou mesmo por nos defrontarmos com praças 

esportivas e clubes, onde existe um grande número de pessoas vivenciando práticas de diferentes 

modalidades (BARROSO e DARIDO, 2006). Os megaeventos esportivos apenas ressaltam a 

influência da cultura esportiva no nosso cotidiano.  

Como já descrito anteriormente, os esportes paralímpicos são pouco explorados e por esse 

motivo foi abordado como conteúdo durante o planejamento do estágio supervisionado. 

O período de formação acadêmica, o que inclui os Estágios Curriculares Supervisionados, são de 

fundamental importância para o futuro professor de Educação Física, já que quando se tem possibilidade 

de ir a campo, também nos deparamos com a diversidade entre os alunos e os contextos onde estão 

inseridos.Sobre isso, Ramos, Winckler e Bucioli (2016), relatam que os professores de Educação Física 

não devem serpreparados apenas para atender grupos homogêneos, pois a escola é um ambiente rico em 

diversidades. Dessa forma, o Estágio Curricular Supervisionado proporciona ao acadêmico um importante 

contato com a realidade escolar e consequentemente com as diversidades encontradas nas turmas, já que 

para promover realmente a inclusão se faz necessário que ao planejar as aulas considere as 

diferenças e nesse caso leve em conta àquele aluno com deficiência. Marques, Ilha e Krug (2009), 

apontam que o estágio curricular supervisionado constitui-se como um dos mais importantes 

componentes curriculares, dado a sua indiscutível relevância para a formação do professor de 

Educação Física. 

Em um primeiro momento, a aula de voleibol adaptado foi inserida no planejamento em apenas um 

dia, para proporcionar a vivência, despertar a curiosidade das alunas, bem como, instigar as alunas a 

refletir sobre os megaeventos que aconteciam naquele momento em nosso país. Em decorrência 

desta abordagem em aula, surgiram muitos questionamentos sobre asparalimpíadas, sobre as 

modalidades disputadas, bem como, sobre osdiversos tipos de deficiências físicas. 

A prática foi bastante agradável e as alunas foram muito participativas, ressaltando o quanto uma 

modalidade não convencional pode ser motivante e divertida. Na aula seguinte, 

surpreendentemente, as alunas pediram novamente para que houvesse a prática do voleibol sentado. 

Esses pedidos foram constantes durante as aulas do estágio. 

Esse comportamento de aceitação do “diferente” só demostra o quanto é importante 

oportunizar as possibilidades que os esportes podem proporcionar, abrangendo também as práticas 

inclusivas e como elas podem ser bem aceitas no ambiente escolar, mesmo quando há ausência de 
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um aluno com deficiência na turma em que se está trabalhando.Para Marques (2015), o esporte é 

um fenômeno plural e heterogêneo, que transmite, transforma e reforça valores morais e o espectro 

social de diferentes grupos, sendo também transformado por quem se envolve em suas práticas. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Física(BRASIL, 2000), o 

esporte pode ser definido em três vertentes: Esporte-Educação, que tem como meta o caráter formativo; 

Esporte-Participação, na qual sua finalidade é o bem estar e participação do praticante; Esporte-Performance, 

construindo o rendimento dentro de uma obediência rígida às regras e aos códigos existentes para cada 

modalidade esportiva. O viés do Esporte-Educaçãoé bastante claro perante seus objetivos educacionais, 

pois considera o desenvolvimento da capacidade de se preocupar com otodo social e com a 

cidadania. 
Desse modo, explorar essa vertente inclusiva do esporte pode gerar sentimentos de empatia e 

solidariedade, fundamentais a formação do cidadão da sociedade que queremos. 
 

CONCLUSÕES 

 

Essa experiência foi bastante importante para a construção do “eu professor”, pois o processo 

de formaçãodocentedeve preparar os futuros professores para atender uma ampla diversidade de 

alunos em diversos contextos. Essa experiência também serviu como uma lição “extra-quadra” para 

os alunos, pois saber se colocar no lugar do próximo transcende os limites das quatro linhas e 

compõe um artefato atitudinal importante na formação cidadã dos alunos. 
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RESUMO 

 

O ensino de química vem sofrendo modificações a fim de melhorar a contextualização entre 

teoria e prática. Por isso este trabalho propôs a experimentação através de uma prática que pode ser 

realizada na casa dos alunos: a produção de pães. Nesse sentido, os alunos foram levados a pensar 

sobre as transformações físicas, químicas e biológicas envolvidas no processo de produção tão 

simples. Num primeiro momento houve uma abordagem histórica do processo de produção de pães, 

seguida da investigação em relação aos ingredientes necessários. Posteriormente eles receberam a 

receita e o material necessário para a fabricação dos pães. Essa experimentação se deu com alunos 

do terceiro ano do ensino médio, na qual foi possível retomar os conteúdos de química orgânica que 

estavam sendo vistos como nomenclatura, cadeia normal, ramificada e ainda relembrar conteúdos 

de anos anteriores como ligações químicas, substâncias puras e misturas a partir do que acontecia 

durante e pós-experimento. Portanto, essa aula se mostrou simples e abrangente em relação a sua 

execução e a abordagem científica sobre o assunto. Ao final os alunos puderam avaliar os benefícios 

da experimentação diretamente relacionada às suas vidas cotidianas. Eles confirmaram que esse tipo 

de abordagem facilita o entendimento da matéria e que tentariam executar o experimento em casa 

para mostrar aos familiares, demonstrando real interesse pelo que tinham aprendido. 
 

Palavras-Chave: Ensino de Química, pão, interdisciplinaridade, contextualização.  
 
 

INTRODUÇÃO 

 

A dificuldade de envolver os alunos na disciplina de química e tantas outras é recorrente nas 

conversas de professores. O uso de temas do cotidiano e aulas práticas aumentam o interesse pela 

disciplina, por isso trabalhos desenvolvidos no sentido de facilitar a contextualização e melhorar o 

processo ensino-aprendizagem tem ganhado cada vez mais espaço, podendo ser aplicada às 

situações do dia-a-dia. Assim, buscar novos mecanismos de inserção dos conteúdos cotidianos nas 

aulas clássicas é um desafio em sala de aula. 

Segundo Guimarães e Boruchovitch (2004), para gerar motivação nos alunos três preceitos 

devem ser satisfeitos: a necessidade de autonomia, a necessidade de competência e a necessidade de 

pertencer ou de estabelecer vínculos. Nesse sentido, buscar temas que tenham relevância no dia a 

dia do aluno é uma alternativa para incluí-lo no ambiente de ensino de maneira mais efetiva. Ainda, 

Francisco Jr. e colaboradores (2008) nos lembram de que o papel do professor não é fornecer 
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explicações prontas, mas fazer a leitura do experimento com os alunos, possibilitando que eles 

reconheçam as necessidades de outros conhecimentos para interpretar os resultados experimentais. 

Por essa razão o professor deve levar para a sala de aula instrumentos capazes de despertar no aluno 

o desejo de entender os fenômenos sob um olhar científico e não somente observativo. Nesse 

sentido a inserção de novos instrumentos de busca como revistas, jornais e mesmo a internet e a 

produção de materiais específicos para as aulas podem ser bem aceitos pelos estudantes. 

A fim de inserir os alunos na contextualização do ensino de química esse trabalho propôs a 

investigação das transformações químicas, físicas e biológicas envolvidas no processo de produção 

de pães.  

 

METODOLOGIA 
 

Essa proposta surgiu da oportunidade de desenvolver um trabalho de estudo de possibilidades 

dentro de uma das disciplinas do curso de Química Licenciatura. Tratava-se da disciplina de 

“Instrumentação para o Ensino de Química” em cujas aulas cada licenciando foi estimulado a 

buscar novas estratégias de trabalho. A busca foi iniciada levando-se em conta o conhecimento 

prévio do graduando e os assuntos que lhe despertavam interesse. Diversas ideias surgiram e a partir 

delas os trabalhos foram tomando corpo. Elegido o tema, algumas reflexões foram propostas. 

Nessas, os tópicos escolhidos foram estudados e as linhas de ação propostas, surgiam dúvidas, 

críticas e muitas teorias. Era sabido que ali estava sendo produzido algo que despertasse a 

curiosidade não só dos alunos da disciplina. A partir disso foram sugeridas estratégias que não 

objetivavam apenas a satisfação do aluno proponente da atividade, mas daqueles que a receberiam e 

teriam possibilidades de se desenvolver com a mesma (CORRÊA, 1998). 

Considerando o tema escolhido, “as transformações químicas, físicas e biológicas na cozinha” 

fez-se um estudo dos tipos de transformações (físicas, químicas ou biológicas) possíveis. Mais de 

20 tipos de transformações foram estudados e avaliados. Surgia então outro desafio, escolher qual 

dos processos seria utilizado como instrumento de pesquisa. A partir das escolhas dos licenciandos 

foram escolhidos alguns processos de produção e técnicas que poderiam ser executadas em um 

laboratório simples. Dessa maneira, o processo de produção de pães caseiros foi eleito como a 

principal opção. Porém, um pão convencional levaria cerca de quatro horas para ser produzido. 

Assim, a primeira dificuldade foi escolher um tipo de pão que pudesse ser trabalhado dentro dos 

dois períodos de aula normais da disciplina de química do ensino médio, em média 45 minutos 

cada. Por isso optou-se pela fabricação do pão ázimo, um pão feito exclusivamente com farinha e 

água. Para sua preparação seria necessário apenas uma chapa de aquecimento ou um fogão. 

Esse trabalho foi aplicado no laboratório de química de uma escola de ensino médio da cidade 

de Santa Maria - RS com uma turma de 3º ano do turno noturno. Cabe salientar que esse foi o 

primeiro contato entre quem propunha a metodologia e os alunos da escola. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Inicialmente os alunos foram convidados pela Docente da disciplina para irem ao laboratório 

de química onde aconteceria uma aula prática. Ao chegarem receberam informações sobre o 

objetivo da aula e foram apresentados à nova professora.  
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A aula foi iniciada com a pergunta: “Quais são os ingredientes necessários para fazer pão?”. 

Os alunos citaram os ingredientes que consideravam necessários e a professora anotava no quadro: 

farinha, ovo, fermento, açúcar, óleo e água. Conforme a proposta, a docente comentou que esses 

eram sim ingredientes utilizados na fabricação de pães, porém, naquela aula seria produzido um pão 

menos complexo, o pão ázimo. Esse pão é feito apenas com farinha e água, sendo considerado um 

dos primeiros pães produzidos pelo homem. Os alunos ficaram curiosos, será que o pão teria as 

mesmas propriedades que os pães que estavam acostumados a comer? Nesse momento os alunos 

receberam um material preparado especialmente para a aula que apresentava um pouco da história 

dos pães e também trazia a receita que seria preparada na aula. 

A partir disso fez-se um apanhado histórico sobre as antigas civilizações, a produção de trigo, 

farinha e a produção dos primeiros pães, bem como o modo como eram assados. Ainda, relembrou-

se a descoberta da fermentação, o uso das leveduras e a formação do glúten na farinha de trigo.  

A professora solicitou a ajuda dos alunos para amassar o pão. Uma garota se prontificou.  

Antes de iniciar ela foi instruída a lavar as mãos e foram citadas algumas das boas práticas de 

higiene na produção de alimentos. Aos poucos farinha e água foram sendo misturados, pó e líquido 

se uniram formando uma bonita massa que foi aberta com um rolo até a espessura de cerca de 3 

mm. A massa foi enfarinhada e posta a assar em uma frigideira aquecida sob uma chapa de 

aquecimento. 

Os alunos observavam atentos às modificações daqueles dois simples ingredientes, ainda 

incrédulos com a possibilidade de consumir um pão produzido apenas com água e farinha. 

Conforme o pão assava na frigideira eles puderam perceber o efeito do calor sobre os compostos 

presentes na mistura.  

Ao final da aula a turma degustou o pão e comentou com a professora suas impressões sobre a 

aula. Os alunos disseram que todos os conteúdos abordados na aula experimental se tornariam mais 

interessantes para eles quando ao serem retomados nas aulas teóricas. Isso comprova que a 

contextualização do ensino e o uso de aulas experimentais aumenta o interesse por parte dos alunos 

facilitando a aprendizagem. Farias, Basaglia e Zimmermann (2009) tiveram uma percepção similar, 

verificando que os alunos conseguem compreender melhor os conteúdos de química a partir das 

aulas experimentais, pois essas possibilitam relacionar a teoria e a prática.  

 
 

CONCLUSÕES 
 

A aula prática provoca o aluno a pensar um pouco mais além do conteúdo escolar 

propriamente dito. É necessário fazer conexões entre conteúdos e às vezes isso não é muito fácil. A 

preparação para esse tipo de aula por parte do professor costuma ser mais difícil, porém, os 

resultados comprovaram que o aprendizado é melhorado. Cabe ao professor não ter medo de ousar e 

improvisar quando for necessário para que os alunos se sintam envolvidos com a disciplina 

abordada. Ainda, o estudo da produção de pão apesar de simples foi capaz de motivar os alunos a 

pesquisarem sobre outros assuntos abordados durante a aula. 
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RESUMO 

A parceria universidade e escola através do PIBID, oportunizam aos acadêmicos esse 

contato com a realidade dentro das escolas, onde podem desenvolver diferentes tipos de atividades. 

Dentro desta perspectiva, no ano de 2016 o subgrupo organizou uma feira de saúde e meio 

ambiente, onde os bolsistas foram divididos em temáticas diferentes para organizar oficinas com os 

alunos. As atividades foram desenvolvidas durante as aulas de Educação Física no período de três 

semanas, que tiveram como objetivo construir conhecimentos e materiais serem expostos aos alunos 

da escola e professor na culminância do projeto. Durante o período de preparação, os alunos foram 

convidados à resgatar dúvidas que possuíam dentro do seu grupo social e/ou família, dependendo 

do tema proposto, assim, oportunizando a construção de ideias e subtemas para a oficina em que 

estavam inseridos. Ao término do período de adaptação ao conteúdo, os alunos foram instigados a 

produzirem conhecimento sobre o assunto, a partir das aulas anteriores sobre o tema, fazendo assim, 

o material que seria disponibilizado para as atividades das oficinas ao final do projeto. A partir 

disto, concluiu-se que o PIBID despertou o interesse para os alunos da EF além do “quarteto 

fantástico”, além de valorizar a EF frente aos professores da escola, demonstrando que a EF possui 

especificidades para serem trabalhadas no âmbito escolar além das culturalmente conhecidas.  
 

Palavras-Chave: PIBID, Educação Física Escolar, Feira e Meio Ambiente.   
 

INTRODUÇÃO 

 

O PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, através do subprojeto 

Educação Física (EF) oportuniza aos acadêmicos da Licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal do Pampa, a aproximação e atuação em seu principal campo de trabalho, a 

escola, possibilitando uma formação mais próxima da prática educativa e proporcionando 

intervenções inovadoras à comunidade escolar (BERGMANN; ENGERS, 2014). 
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Sendo assim, o PIBID oportuniza a integração universidade-escola, onde a troca de 

conhecimento e experiências os estudantes bolsistas e os coordenadores sobrepõem-se à opinião e 

as vivências do senso comum, formando e inserindo dentro do contexto escolar uma visão renovada 

e inovadora da Educação Física Escolar. 

A partir dos diálogos e debates em reuniões do programa, tivemos a oportunidade de 

vivenciar o que Freire (2001) diz, ao afirmar que aprendemos primeiro ao ensinar, mas também 

aprendemos a ensinar algo que é reaprendido por estar sendo ensinado. A partir de uma perspectiva 

de escuta e construção coletiva de estratégias de ensino – aprendizagem, o grupo interage em 

constante troca de informações, debates e planejamentos que oportunizam reflexões sobre a EF no 

seu momento atual, onde é constantemente desvalorizada e ameaçada dentro do contexto escolar. 

Ao perceber esta situação, o subprojeto procurou desenvolver estratégias para resgatar a 

importância da EF para a escola, mostrando à comunidade escolar que possuímos saberes 

específicos além do “quarteto fantástico” citado por Bohrer et al. (2015), o voleibol, handebol, 

basquete e futebol. Cabe então, discutir o impacto do modelo tradicional que permanece nas 

práticas educativas -mesmo com tantos avanços teóricos ocorridos nas últimas décadas- e a inserção 

de novas tecnologias e estratégias didáticas no contexto escolar. Afinal, o PIBID oportuniza que a 

escola passe a ser o laboratório dos professores em formação inicial, que enxergam nessa 

proximidade com a escola uma oportunidade de conformação de todos os envolvidos: professores, 

bolsistas e estudantes. 

A partir deste entendimento, o PIBID é provocado a aperfeiçoar e valorizar o professor de 

EF dentro do ambiente pedagógico, sendo assim necessária a ação conjunta entre bolsistas e 

supervisores PIBID da escola. Com isto, a partir de experiências desenvolvidas ao longo de 2016, o 

subprojeto PIBID em conjunto com os cronogramas das escolas, testou a abordagem dos 

conhecimentos da EF através de projetos de ensino, que ocorreram de forma institucional.  
Sendo assim, este trabalho tem como objetivo relatar as experiências do desenvolvimento do 

projeto “Saúde e meio ambiente” em uma escola participante do PIBID, subprojeto Educação 

Física. 

 

METODOLOGIA 
 

O PIBID, subprojeto EF, da UNIPAMPA, Campus Uruguaiana, reúne-se duas vezes por 

semanas, perfazendo um período de 5 horas semanais, onde as pautas são voltadas para duas escolas 

participantes do programa. Conta com 15 bolsistas que conviviam com os estudantes e participavam 

das rotinas escolares, onde se envolviam em discussões sobre a formação docente em EF, o 

contexto atual da Educação Básica e da EF escolar, além da participação efetiva no planejamento 

trimestral das aulas e desenvolvimento de ações nas escolas. 

A experiência relatada neste trabalho foi realizada na Escola Estadual de Ensino Médio Dr. 

João Fagundes, situada na cidade de Uruguaiana-RS, participante do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência, subprojeto Educação Física, UNIPAMPA, Campus Uruguaiana, 

através de duas supervisoras de escola. A escola em questão efetuou como o último IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica), registrado em 2013, nas séries finais do ensino 

fundamental, a média de 3,2 pontos, abaixo do esperado para o ano, segundo o Governo Federal. A 

escola situa-se em um bairro de periferia e acolhe principalmente estudantes de vulnerabilidade 

social.  
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Ao longo do ano de 2016 o subprojeto PIBID Educação Física desenvolveu e testou algumas 

estratégias de prática educativa. Uma das estratégias foram os projetos de ensino articulados com 

projetos institucionais. Assim, o projeto “Saúde e Meio ambiente” foi uma estratégia realizada no 

terceiro trimestre do ano, que teve duração de três semanas, foi desenvolvido nos períodos das aulas 

de EF. Os estudantes tiveram dois encontros por semana, sendo um deles com os bolsistas e outro 

com os supervisores.  

Com o projeto da Feira de Saúde e Meio Ambiente foram tematizados os seguintes assuntos: 

Índice de Massa Corporal (IMC), sedentarismo, esportes de aventura, orientação, mitos e verdades 

sobre a atividade física, jogos e brincadeiras utilizando materiais recicláveis, e alimentação e 

atividade física. Durante as reuniões semanais do programa, foram debatidos quais seriam os 

melhores métodos de ensino para os alunos, assim como o modo de abordagem do método para 

com eles, na tentativa de manter uma relação saudável onde os alunos fossem os protagonistas da 

construção do conhecimento ao longo da preparação para o dia de culminância do projeto. 

Durante o mês de outubro foram desenvolvidos 4 encontros de preparação para o dia de 

culminância do projeto, dia 28 de outubro, em turmas do sexto ano do Ensino Fundamental ao 

terceiro ano do Ensino Médio da escola. No dia da culminância do projeto, foi organizada uma 

“Feira de saúde e meio ambiente”, que teve como objetivo a apresentação das oficinas para toda a 

escola. Todos alunos do turno da escola foram convidados a visitar e participar das atividades 

organizadas em forma de oficinas, de modo rotativo. Assim, os estudantes das turmas que estavam 

envolvidos no projeto há algumas semanas, desenvolveram as oficinas e protagonizaram as 

atividades, apresentando os principais conceitos dos temas trabalhados e respondendo as dúvidas 

dos estudantes que participaram das oficinas. 

Primeiramente os alunos chegaram às salas de aula, e de acordo com a oficina e professor 

responsável, eram orientados a buscar sua localização na escola. A partir disto, os alunos tiverem 

trinta minutos para montarem suas oficinas e deixarem as mesmas preparadas para a visita dos 

demais alunos. Quando as turmas que participariam das oficinas chegassem ao local, os alunos eram 

incumbidos de demonstrar para os seus pares como foi construída e oficina, e a partir do tema fazer 

indagações sobre se os alunos tinham alguma dúvida sobre o assunto, assim, tornando uma via de 

mão dupla do conhecimento. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Galvão et al. (2005) apresentaram a ideia de que para possamos abranger todos os objetivos 

da EF escolar, colocando em igualdade destrezas físicas e intelectuais, deveríamos nos preocupar 

com todas as dimensões dos conteúdos a serem ensinados, sendo elas: conceitual, procedimental e 

atitudinal. Sendo assim, o PIBID abrangeu as três dimensões, uma vez que permitiu aos envolvidos 

ter acesso a conteúdos pouco explorados nas aulas, explorando conceitos, tratando do resgate 

histórico dos temas, vivenciando as práticas corporais, ressignificando conceitos e sendo 

estimulados a desenvolver atitudes a partir dos conhecimentos mobilizados naquela oportunidade. 

Os temas das oficinas foram variados, entre IMC, alimentação e saúde, mitos e verdades 

sobre Educação Física, jogos e brincadeiras com materiais reciclagens e esporte de orientação, onde 

diferentes tipos de aprendizagens foram proporcionar para cada grupo dentro de seus temas, pois 

houve um grande envolvimento por partes dos alunos durante esse processo que eles construíam 
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materiais e conhecimento para que na culminância pudessem por em pratica ou expor para a 

comunidade escolar. 

Ao decorrer das atividades percebemos o interesse dos estudantes pelos conteúdos com os 

quais os estudantes nunca tinham tido contato em suas aulas de Educação Física, dos quais podemos 

destacar o interesse dos estudantes por oficinas como IMC, onde os próprios estudantes realizaram 

a medição de estatura e de peso de seus pares, realizaram o cálculo e explicaram o resultado da 

equação para cada um. Ao final da intervenção com cada turma, os bolsistas, juntamente com os 

estudantes da escola esclareciam dúvidas pertinentes ao tema, levantadas pelos alunos que haviam 

passado pela oficina.  

Já na oficina de alimentação e atividade física, foi proposto aos alunos que realizariam a 

oficina, que buscassem em suas casas, junto aos familiares, dúvidas sobre o tema da oficina. Assim, 

levando durante o período de aprendizagem do tema, alimentos que estavam relacionados com as 

suas dúvidas. Logo, no dia de culminância do projeto, os alunos levaram os mesmos alimentos para 

que os outros alunos pudessem se sentir instigados a obter informações sobre a implicação de tais 

sobre a atividade. Durante o dia de apresentação da oficina perante as turmas da escola, os alunos 

esclareceram dúvidas sobre taxa metabólica, quais os melhores alimentos para serem ingeridos 

antes, durante e depois de cada tipo de atividade física. 

Na oficina de mitos e verdades sobre a atividade física, os alunos eram instigados a levar 

dúvidas que seus familiares tinham, e que eles mesmos possuíam sobre a atividade física e doenças, 

condições de saúde e estado. Deste modo, os alunos como dúvidas sobre atividade física e diabetes, 

gravidez, asma, problemas musculares, ansiedade, doenças neurológicas, doenças cardiovasculares 

e metabólicas. Assim, durante o período de aprendizagem os alunos foram orientados pela bolsista 

responsável pela oficina sobre cada um dos assuntos. Ao chegar o dia de apresentação do projeto, os 

alunos da escola prepararam uma caixa de papelão de onde os outros alunos poderiam retirar as 

dúvidas sem escolher previamente, desse modo, os próprios alunos respondiam as dúvidas de seus 

pares. 

Na oficina de jogos e brincadeiras utilizando materiais recicláveis, foi requisitado aos alunos 

que levassem de casa para a escola materiais que pudessem ser utilizados para a construção de jogos 

e brincadeiras de maneira sustentável. Durante a preparação para o dia de apresentação, foram 

criados mais de 10 jogos pelos alunos, além dos propostos pelo bolsista responsável pela oficina. 

Com isto, no dia da apresentação diante a escola, todos materiais criados foram disponibilizados 

para a comunidade escolar participar das atividades, além de ser demonstrado todo processo de 

fabricação daqueles jogos. 

Já na oficina de orientação, primeiro os alunos foram orientados pela bolsista responsável 

sobre suas regras e deveres, sendo ensinados sobre a modalidade para posteriormente criarem sua 

própria pista e percurso. Com a utilização de materiais recicláveis, os alunos desenvolveram um 

mapa para ser utilizado dentro da escola, além de criarem caixas e bandeiras para marcarem os 

pontos de encontro de cada pista no dia de apresentação da oficina. Além disto, foram ensinados 

como sé realizada a leitura de um mapa de terreno e como fazer uso de uma bússola. No dia de 

apresentação para os alunos, a turma que havia aprendido sobre a modalidade ensinou tudo que 

havia sido ensinado para eles, passando o conhecimento em frente para os demais alunos da escola. 

Betti (1999) nos indaga sobre a não-utilização de conteúdos diferentes do quarteto fantástico 

nas aulas de EF escolar, uma vez que os currículos formadores de nosso professor durante a 

graduação englobam inúmeras possibilidades além do que podemos ver corriqueiramente no 
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contexto escolar, sendo assim, podemos notar que o PIBID abrangeu temas que não somente 

deixam de ser trabalhados pela escola por falta de conhecimento, por vezes, dos professores, como 

pelo desinteresse dos alunos pelo assunto, uma vez que estão acostumados e coniventes com o que é 

proposto desde o início dos anos finais do ensino fundamental até o final do ensino médio. 

 
Figura 1 – Oficina de jogos e brincadeiras com materiais recicláveis. 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 2 – Oficina de índice de massa corporal (IMC). 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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CONCLUSÕES 
 

A partir da análise e observação do comportamento dos alunos, professores da escola e 

comunidade escolar, podemos concluir que a partir da intervenção do PIBID com novos conteúdos 

e método inovador de ensino da EF na escola, o projeto “Saúde e Meio ambiente” que culminou na 

“Feira de saúde e meio ambiente” promovidos pelo programa, valorizaram a EF dentro da escola, 

criando situações diferentes de aprendizagem e interação com os conteúdos, permitindo aos 

estudantes  o desenvolvimento de sensação de pertencimento às atividades desenvolvidas,  

promovendo a ressignificação da EF no ambiente escolar, além das inúmeras possibilidades de 

conhecimentos que a EF dispõe. 
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RESUMO 
 

A adoção de um estilo de vida saudável é importante para a melhoria ou manutenção da 

qualidade de vida, onde a prática de exercícios físicos aliada a uma alimentação saudável contribui 

para esta condição. Essa pesquisa teve como objetivo avaliar a aptidão física relacionada à saúde de 

alunos do ensino médio técnico integrado, bem como a utilização de mapas conceituais como 

recurso metodológico para abordar o tema “saúde, atividade física e alimentação” nas aulas de 

educação física. Participaram do estudo, 145 alunos do 1º, 2º e 3º anos do ensino médio técnico 

integrado, onde a aplicação da proposta se deu em duas etapas: a primeira, através de testes de 

avaliação da aptidão física e a segunda, por meio da construção de mapas conceituais envolvendo o 

tema. Os resultados da primeira etapa indicam que a maioria dos alunos encontra-se dentro dos 

padrões desejados, porém, a partir da identificação dos escores individuais, diagnosticaram-se as 

deficiências de cada um a serem exploradas nas aulas de educação física, com maior atenção a 

variável cardiorespiratória. A segunda etapa possibilitou a construção dos mapas conceituais pelos 

alunos, demonstrando as diversas possibilidades de vínculos conceituais entre o tema saúde, 

alimentação e atividade física. Ao concluir, fica evidente a importância deste tipo de atividade no 

âmbito escolar, para que os jovens tenham a oportunidade de discutir o tema saúde a partir de 

resultados encontrados seja nas suas avaliações da aptidão física ou, principalmente, nas discussões 

e reflexões oportunizadas dentro do grupo, em busca de hábitos de vida saudável.  

Palavras-chave: Aptidão Física, Saúde, Alimentação, Mapas Conceituais. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O estilo de vida que as pessoas possuem é de suma importância para a melhoria ou 

manutenção da qualidade de vida, e esta é entendida, de maneira geral, como sendo resultante de 

um conjunto de parâmetros individuais e socioambientais, modificáveis ou não, que caracterizam as 

condições em que vive o ser humano (FARIAS et al, 2016). A prática de exercícios físicos aliada a 

uma alimentação saudável são os grandes responsáveis por uma boa qualidade de vida. A 

adolescência se configura como um período importante para a aquisição de hábitos alimentares 

corretos, prática de atividades físicas regulares (CARVALHO et al, 2015).  

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais-PCN’s (1996), o ensino de saúde tem sido 

um desafio para a educação, no que se refere à possibilidade de garantir uma aprendizagem efetiva 

e transformadora de atitudes e hábitos de vida. Por esta razão, Educação para a Saúde deve ser 

tratada como tema transversal, permeando todas as áreas que compõem o currículo escolar (PCN’s, 

mailto:haury.temp@iffarroupilha.edu.br
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1996). Dentre elas, está a educação física, que vem modificando nos últimos anos seus objetivos e 

suas propostas educacionais, com tendências pedagógicas que influenciam a formação dos jovens 

(COUTINHO et al., 2014). Nesse sentido, os objetivos deste estudo baseiam-se na avaliação da 

aptidão física relacionada à saúde de alunos do ensino médio técnico integrado, bem como a 

utilização de mapas conceituais como recurso metodológico para abordar o tema “saúde e atividade 

física” nas aulas de educação física. 
 

METODOLOGIA 
 

Partindo destes pressupostos, foi desenvolvida uma atividade composta por duas etapas, 

onde a primeira teve como objetivo avaliar e diagnosticar a aptidão física de 145 alunos do 1º, 2º e 

3º anos do curso técnico de Manutenção e Suporte em Informática, do Instituto Federal Farroupilha, 

Campus São Vicente do Sul, por meio da realização de uma bateria de testes físicos do  Projeto 

Esporte Brasil (PROESP, 2015), medindo a flexibilidade, resistência muscular localizada 

(Abdominal 1 minuto), resistência cardiorespiratória (Corrida 6 minutos), o estado nutricional 

atribuído pelo Índice de Massa Corporal (IMC) e percentual de gordura. Já a segunda etapa 

objetivou desenvolver uma metodologia de ensino baseada no uso de mapas conceituais com a 

intenção de identificar o conhecimento construído a respeito do tema “Atividade Física, Saúde e 

Boa Alimentação” nas turmas de 3º ano (43 alunos). 

Assim, a partir dos conteúdos desenvolvidos pelos professores da disciplina de Educação 

Física no decorrer do ano letivo, e baseados nos resultados das avaliações físicas, foi realizada uma 

intervenção pedagógica através do uso de mapas conceituais, tendo três tópicos como ponto de 

partida: 1) Atividade física e boa alimentação: benefícios; 2) Sedentarismo e má alimentação: 

interferência na saúde; e 3) Suplementação e anabolizante: benefícios e prejuízos para a saúde. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Concluída a etapa das avaliações, os dados foram organizados em tabelas, que apresentam as 

médias e desvios padrão, visando possibilitar a análise dos resultados da aptidão física relacionada à 

saúde dos alunos dos três anos do ensino médio técnico integrado de uma escola pública federal. 

  Os valores referentes à média e desvio padrão da idade, massa corporal, estatura, índice da 

massa corporal e % de gordura de alunos do 1º, 2º e 3º anos do ensino médio, podem ser melhor 

visualizados na tabela abaixo: 
Tabela 1: Escores da Idade, Massa Corporal, Estatura, Índice da Massa Corporal e Percentual de Gordura 

 Idade Massa Corporal Estatura IMC % Gordura 

1º anos (n=56) 14,9 ±0,68 63,9 ±18,5 1,7 ±0,08 22,2 ±5,39 18,7 ±8,98 

2º anos (n=46) 15,5 ±0,7 64,1 ±4,0 1,7 ±0,1 22,3 ±5,2 18,9 ±6,5 

3º anos (n=43) 16,6 ±0,8 65,7 ±16,4 1,7 ±0,1 22,7 ±5,0 19,4 ±6,2 

Tabela 1: resultados das variáveis: idade, massa corporal, estatura, índice de massa corporal e percentual de gordura. 

A partir da Tabela 1, percebemos que a idade média dos alunos está de acordo com a faixa 

etária em cada um dos três anos do ensino médio, sendo que a estatura apresentou uma semelhança 

nos três grupos analisados. Já a média da massa corporal elevou-se conforme o aumento da idade 

dos alunos, podendo ser considerado normal, devido a sua maturação. Ao analisar o IMC, segundo 

(FARIAS et al, 2016), a média dos escores encontra-se em padrões de aptidão saudáveis em relação 

ao seu estado nutricional, porém, os escores absolutos apontam que 26,7%; 19,56% e 23,25% estão 

acima do peso ideal para os 1º, 2º e 3º anos, respectivamente. Esse número de alunos com 



 

 

165 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

sobrepeso, nos 1º e 3º anos, está refletido no próprio desvio padrão da amostra, que pode ser 

considerado elevado. 

Da mesma forma que, a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2010) considera os escores 

dentro da normalidade para o índice de massa normal, médias entre 18,5-24,9, com um risco de 

comorbidade médio, ou seja, sem coexistência de transtornos ou doenças ocasionadas pelo 

sobrepeso. Os parâmetros do PROESP (2015) apontam como dentro da normalidade para a faixa 

etária dos estudantes, a média do IMC de 22,4 indicando que os valores acima deste, configuram-se 

como indicadores de riscos à presença de níveis elevados de colesterol e alteração da pressão 

arterial. Logo, ponderando o percentual de gordura, no geral o grupo encontra-se em nível aceitável. 

 No entanto, o percentual de gordura por gênero apresentou algumas variações, são elas: nos 

1º anos as meninas, segundo o American College of Sports Medicine (ACSM, 2010), estão 

classificadas na média para o acúmulo de gordura corporal (23,7%), já os meninos enquadram-se 

acima da média, ou seja, mais gordura corporal que o indicado (16,49). Nos 2º anos os meninos 

(16,7%) e as meninas (28,6%) encontram-se acima da média para a concentração de gordura 

acarretando riscos potencializados associados à obesidade, e nos 3º anos, mais uma vez os meninos 

classificam-se acima da média e as meninas abaixo da média, ou seja, com menores riscos de 

desenvolverem doenças associadas à obesidade. 

Para os escores médios relacionados aos testes de aptidão física relacionados à saúde, 

vinculados a flexibilidade, RML e resistência cardiorespiratória, estão explícitos na tabela abaixo: 
Tabela 2: Escores da Flexibilidade, Resistência Muscular Localizada e Resistência Cardiorespiratória 

 Flexibilidade RML Resistência Cardiorespiratória 

1º anos n=56 24,9  31,7  922,8  

2º anos n=46 27,2  36,1  1024,1  

3º anos n=43 27,1  37,1  1053,4  
Tabela 2: escores dos testes de flexibilidade, resistência muscular localiza e resistência cardiorespiratória 

Na análise do escore da flexibilidade, segundo os parâmetros do PROESP (2015), percebeu-

se que os alunos dos três anos encontram-se com a média da flexibilidade acima da normativa. 

Também, segundo a ACSM (2010), verificou-se que nas turmas de 1º anos houve um número 

significativo de alunos na categoria “muito fraco” (12 alunos). Da mesma forma, nos 2º anos, 

encontramos a classificação com destaque para o escore “bom” (11 alunos). Já nos 3º anos, é 

possível encontrar como destaque o escore máximo “excelência” e “muito fraco”. 

Além disso, a partir do escore da resistência abdominal, ilustrado pela Tabela 2, identificou-

se que apenas os alunos dos 2º anos ficaram acima da normativa. Ao analisar separadamente os 

alunos notamos média normativa diferenciada entre os meninos e as meninas, de acordo com o 

PROESP (2015). Mais especificamente, nos 1º anos, os meninos obtiveram uma média de 33 

repetições, abaixo da normativa para a faixa etária, e as meninas enquadraram-se acima da 

normativa (27 repetições). Já nos 2º anos a classificação média inverte-se, pois os meninos ficaram 

acima da normativa, com 40 repetições, e as meninas abaixo, com escore de 21. Nos 3º anos foram 

classificados acima da normativa para as meninas e abaixo para os meninos.   Por fim, o escore 

sobre a resistência cardiorespiratória, evidenciou uma média para toda amostra estudada abaixo da 

normativa, já os escores absolutos revelam que 10 meninos e uma menina do 1º ano, 12 meninos e 

uma menina do 2º ano e 13 meninos do 3º ano superaram a normativa, conforme o PROESP (2015).  

Análise da aprendizagem através dos mapas conceituais 

A construção dos mapas conceituais visou esclarecer o porquê e a importância que a 

atividade física tem para a saúde, apontando o que os alunos compreenderam durante as aulas de 
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educação física, a fim de agregar os conhecimentos que os mesmos construíram durante este 

processo a novos saberes. Essa compreensão pode ser melhor visualizada nas figuras abaixo: 
Figura 1: Mapa Conceitual Atividade Física e Boa Alimentação: benefícios para a saúde 

 
Figura 1: mapa conceitual construído pelo grupo “Atividade física e boa alimentação: benefícios para a saúde” 

Ao tema proposto: Atividade física e boa alimentação: Benefícios para a saúde, assinalado 

pela Figura 1, foi possível destacar a relação entre alimentação saudável e atividade física para se 

manter saudável. Devido, a abordagem sobre o consumo e a restrição de alguns alimentos, que 

podem influenciar na saúde dos indivíduos; o benefício que a atividade física, associada a uma boa 

alimentação, pode ter na composição corporal, no desempenho motor e nas respostas fisiológicas ao 

exercício físico, bem como na influência psicológica; e as doenças crônico-degenerativas associadas 

a hábitos inadequados de alimentação, que se correlacionam com a atividade física. 

Com relação ao tema: Sedentarismo e má alimentação: interferência na saúde, apresentado 

na Figura 2, os alunos relacionaram como o sedentarismo e a má alimentação pode interferir na 

saúde, hierarquizando conceitos e relacionando-os. 
Figura 2: Mapa Conceitual Sedentarismo e má alimentação: interferência na saúde 

 
Figura 2: Mapa conceitual construído pelo grupo “Sedentarismo e má alimentação: interferência na saúde” 

Este grupo de alunos fez a relação entre sedentarismo e má alimentação, colocando o 

significado destes conceitos de forma objetiva e ao mesmo tempo esboçando uma proposta de como 

solucionar está situação problema. Semelhante ao grupo anterior destacou algumas doenças 

associadas à combinação entre alimentação e exercício físico, ou mais especificamente ao 

sedentarismo e a má alimentação. Destaque aos exemplos citados pelo grupo no mapa conceitual, 

pois os mesmos mostram atitudes simples e possivelmente eficazes na aquisição de hábitos mais 

saudáveis. 

O último tema desta intervenção pedagógica tratou da Suplementação e anabolizante: 

benefícios e prejuízos para a saúde, que foi apresentado em dois mapas conceituais diferentes. 
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Figura 3: Anabolizante: benefícios e prejuízos para a saúde  

                                   
Figura 3: Mapa conceitual construído pelo grupo “Anabolizante: benefícios e prejuízos para a saúde” 

Figura 4: Suplementação: benefícios e prejuízos para a saúde 
 

 
Figura 4: Mapa conceitual construído pelo grupo “Suplementação: benefícios e prejuízos para a saúde” 

Conforme as figuras 3 e 4, percebeu-se que os alunos optaram em apresentar separadamente 

os dois conceitos. Inicialmente abordam a categoria dos esteróides anabolizantes, a partir do uso e 

seus efeitos no organismo, apresentando possíveis benefícios e prejuízo aos usuários. Cabe ressaltar, 

a importância que o grupo traz sobre os malefícios à saúde, mostrando o grau de consciência e 

preocupação dos alunos ao tema, deixando de enfatizar o desempenho físico potencializado pelo 

aumento da massa muscular, por exemplo. E, no mapa conceitual referente à suplementação 

alimentar, o grupo aborda o que são e o porquê do uso, destacando ainda os efeitos colaterais. 

Sendo possível visualizar a relação que se faz do uso dos suplementos e uma boa dieta na 

manutenção da saúde, relacionada principalmente ao sistema metabólico dos indivíduos. 

Neste sentido, cabe destacar o que Moreira (1980), fala sobre os mapas conceituais: [...] 

embora possam ser usados para dar uma visão geral do tema em estudo é preferível usá-los quando 

os alunos já têm certa familiaridade sobre o assunto, de modo que sejam potencialmente 

significativos e permitam a integração, reconciliação e diferenciação de significados dos conceitos.  

Com isso buscou-se usar o conhecimento que os alunos já haviam trabalhado nas aulas de 

Educação Física, como maneira de aprimorar o entendimento em relação aos conceitos de 

alimentação saudável e atividade física, pois conforme Batista (2009), no processo de elaboração 

dos mapas, podemos desenvolver novas relações entre os conceitos e, consequentemente, novos 

significados que não considerávamos anteriormente, configurando a elaboração de Mapas 

Conceituais como uma atividade criativa. 
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CONCLUSÕES 
 

A partir dos objetivos desta pesquisa que se deu em busca de avaliar a aptidão física 

relacionada à saúde dos estudantes, e conscientizá-los da importância da atividade física e sua 

relação direta com uma alimentação de qualidade, observou-se que os mesmos demonstraram maior 

interesse nas atividades desenvolvidas nas aulas de Educação Física e pelos temas relacionados à 

saúde e estilo de vida saudável, que as atividades realizadas a partir dos mapas conceituais 

configuraram-se como uma viável alternativa metodológica, proporcionando momentos de reflexão 

e debate entre os componentes dos grupos referentes aos temas.  

Acerca do desempenho dos estudantes nas avaliações físicas, identifica-se que os alunos em 

sua maioria encontram-se dentro dos padrões desejados, porém a partir da identificação dos escores 

individuais é possível diagnosticar as deficiências de cada um a serem exploradas nas aulas de 

educação física, com maior atenção a variável cardiorespiratória.  

Portanto, a partir destas considerações, fica evidente a importância deste tipo de atividade no 

âmbito escolar, para que os jovens tenham a oportunidade de discutir o tema saúde, a partir de 

resultados encontrados dentro de sua própria escola, ressaltando a importância da obtenção de 

hábitos de vida saudável, como maneira de melhorar a aptidão física e prevenir possíveis doenças, 

que podem surgir na vida adulta. Deste modo, pode-se afirmar que o uso dos mapas conceituais 

contribui para que os alunos associem novos conhecimentos aos que já possuem sobre saúde, 

atividade física e alimentação, facilitando assim a aprendizagem e assimilação de novos conceitos.  
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RESUMO 

 

Este relato refere-se à proposta didática desenvolvida na disciplina Eletricidade Aplicada do 

curso Técnico em Redes de Computadores, na modalidade presencial – 2015/2 - do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Câmpus Porto Alegre. O 

objetivo do trabalho foi compreender os fenômenos físicos associados com o eletromagnetismo, as 

ondas e a ótica aplicada na tecnologia de sistemas de redes de computadores usando os simuladores 

PhET como ferramenta de ensino. Os objetivos específicos: entender a geração de campos elétricos 

e magnéticos e seus efeitos; interpretar sinais eletromagnéticos; conhecer a natureza 

eletromagnética da luz; aprender a forma de propagação dos sinais luminosos nas fibras ópticas; 

construir habilidades e competências para dimensionar sistemas elétricos de pequeno porte. 

Fundamentado no aprendizado significativo proposto por Ausubel (1980) e nos simuladores PhET 

como recurso facilitador da aprendizagem, conforme afirma Perkins (2012), essa proposta foi 

desenvolvida durante um semestre. A análise foi feita de forma qualitativa, segundo Minayo (1993). 

Ao longo do processo de desenvolvimento da proposta, os alunos interagiram com os simuladores, 

assim, cada assunto trabalhado de física houve uma experiência virtual correspondente. Por meio 

dos relatos dos estudantes, pode-se verificar que as interações foram importantes e enriquecedoras 

para os sujeitos construírem conhecimentos conceituais de física e compreenderem os fenômenos 

envolvidos nos experimentos.  
 

Palavras-Chave: Ensino Técnico, Ensino de Física, Simuladores PhET, Física Aplicada. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, principalmente no Brasil que vivencia 

uma crise econômica. A qualificação profissional é uma necessidade que urge para as pessoas 

conseguirem uma vaga de emprego, afinal são muitos concorrentes. 

Neste sentido, a procura por cursos técnicos e tecnólogos vem crescendo, pois possibilitam 

preparação para o trabalho de forma mais rápida, quando comparada com o Ensino Superior. Para 

suprir essa demanda, os governos anteriores investiram em políticas públicas que abrem espaço para 

milhões de jovens e adultos da classe trabalhadora.  Inserida nessa política, estão à criação e 

expansão de novos Institutos Federais (ESCOTT e MORAES, 2012). 
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 A Lei Federal 11.892, de 29 de dezembro de 2008, criou 38 Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IFs), distribuídos por todo o país, com o objetivo de desenvolver um novo 

modelo de Educação Profissional e Tecnológica1. Entre esses institutos criados, está o Instituto Fe-

deral de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). Entretanto, cabe destacar 

que não foi criada uma estrutura completamente nova, a antiga Escola Técnica, até então vinculada 

à UFRGS, deixou de existir e constitui-se o Campus Porto Alegre do IFRS com reitoria em Bento 

Gonçalves.  

Um dos cursos oferecidos pelo IFRS – campus Porto Alegre é o Técnico em Redes de Compu-

tadores. Curso subsequente, presencial e noturno, cujo objetivo principal é formar profissionais em 

Informática, com capacidade de aprender permanentemente, com raciocínio lógico que lhes permita 

a compreensão e resolução de problemas, com a percepção da necessidade do trabalho em equipe.  

 Esta proposta foi desenvolvida na disciplina Eletricidade Aplicada do curso Técnico em 

Redes de Computadores, no segundo semestre de 2015. 

 

 

METODOLOGIA 
 

O currículo do curso Técnico em Redes de Computadores está estruturado em três semestres. 

Cada semestre apresenta um conjunto de disciplinas necessárias para o desempenho das tarefas. A 

carga horária total é de 1000 horas, acrescidas de 300h de estágio. Eletricidade Aplicada é ofertada 

no segundo semestre, com 40 horas/aula, distribuída em 2 horas/aula semanais. 

A proposta didática foi planejada juntamente com o plano de trabalho da disciplina.Procurou-

se usar um simulador PhET (Physics Education Technology) desenvolvidos pela Universidade do 

Colorado (USA) para as temáticas abordadas na disciplina, conforme consta na tabela 1. Cabe 

destaque que os simuladores (SIM) são gratuitos e podem ser encontrados no site 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/.  

 

Tabela 1- Cronograma da proposta didática 

 

aula Conteúdos Atividades desenvolvidas 

1ª Apresentaçãodadisciplina. Introdução à 

Eletrostática. 

Aula expositiva e interativa 

2ª 
Eletrostática e aterramento 

Aula interativa/uso do SIM  Bolões e 

eletricidade estática 

3ª Magnetismo 

 

Aula expositiva e interativa 

4ª 
Magnetismo e indução. 

Aula interativa/uso do SIM Laboratório 

de Eletromagnetismo de Faraday 

                                                 
1 Fonte: http://www.poa.ifrs.edu.br/institucional/a-instituicao-teste/da-rede-federal-de-educacao-profissional-e-
tecnologica 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm
https://phet.colorado.edu/pt_BR/
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5ª 
Eletrodinâmica e resistência elétrica 

Aula expositiva e interativa/uso do SIM 

Resistência em um Fio 
6ª 

Circuitos resistivose aplicações 
Aula expositiva e interativa 

7ª 
Circuitos resistivos (associação de 

resistores em série e paralelo) e circuito 

RLC. 

Aula interativa/uso do SIM Kit de 

Construção de Circuito (DC) 

8ª 
Revisão 

Aula interativa. Resolução de exercícios e 

esclarecimento de dúvidas 
9ª 

Avaliação 1 
Prova escrita 

10ª Ondas eletromagnéticas, propriedades e 

campos elétricos e magnéticos 

Aula expositiva e interativa 

11ª Geração das ondas eletromagnéticas e 

transmissão de sinais 

Aula interativa/uso do SIM Ondas de 

Rádio e Campos Eletromagnéticos 
12ª 

Aplicações do eletromagnetismo  
Aula expositiva e interativa 

13ª Ótica, fenômenos, propriedades e natureza 

da luz.  

Aula expositiva e interativa 

14ª 
 A fibra ótica. 

Aula interativa/uso do SIM Curvando a 

Luz 

15ª Componentes elétricos e projetos de 

pequeno porte. 

Aula expositiva e interativa/atividade 

experimental  

16ª Dimensionamentos de componentes 

elétricos. 

Aula expositiva e interativa/ 

dimensionamento de instalações elétricas 

de pequeno porte. 
17ª 

Avaliação 2 
Prova escrita 

18ª 
Revisão dos conteúdos  

Atividades de reforço e esclarecimento de 

dúvidas 
19ª 

Prova de recuperação 
Prova escrita 

20ª 
Divulgação dos resultados 

Encerramento da disciplina 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Nos dias que foram usados os SIMs PhET os alunos recebiam tarefas extraclasse. As tarefas 

consistiam em perguntas abertas a respeito do assunto abordado em aula e no SIM. Por exemplo, a 

tarefa 5 trazia as perguntas:  

(1) O que você observou quando moveu a carga elétrica (elétron) na antena da emissora? O que 

aconteceu? 

 (2) Descreva o que você observa na região ao redor da antena quando o elétron está se deslocando. 

E na antena da casa (à direita) o que você percebe? Explique 
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(3) O simulador auxiliou na compreensão do tema Ondas Eletromagnéticas, na tua opinião. Por 

quê? 

 As tarefas eram postadas no MOODLE, tendo o prazo de uma semana e fizeram parte do 

processo avaliativo. Na aula 16 (dimensionamentos), a tarefa foi feita em aula e entregue. No final 

da disciplina foi solicitado aos alunos avaliarem a metodologia aplicada. 

 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

 Os alunos que ingressam no curso Técnico em Redes de Computadores, no IFRS –Câmpus 

Porto Alegre – são jovens que gostam muito de Informática, acostumados a ficarem horas na frente 

de um computador. Em geral, eles são bons jogadores de jogos virtuais e se sentem desafiados a 

atingirem níveis mais elevados nas partidas que se propõem a jogar. Assim como afirma Savi e 

Ulbricht (2008, p.2): “Muitos jovens seduzidos pelos jogos digitais permanecem longos períodos 

totalmente empenhados nos desafios e fantasias destes artefatos de mídia.”  

Nesta perspectiva, os SIM apresentam um grande potencial como ferramenta de ensino, 

uma vez que há uma interação entre o objeto e o sujeito e a animação visual, igualmente o que ocor-

re nos jogos. Este fator foi um dos pontos considerados no planejamento dessa proposta porque cor-

robora com Ausubel (1980). Segundo o autor, a eficácia da aprendizagem em sala de aula depende 

(i) do conhecimento prévio do aluno; (ii) do material que se pretende ensinar ser potencialmente 

significativo para o aprendiz e; (iii) do indivíduo manifestar uma intenção de relacionar os novos 

conceitos com aquilo que ele conhece.  

 Entretanto, inicialmente foi uma aposta, pois foi utilizada pela primeira vez no curso. As 

avaliações das primeiras tarefas serviram como balizadoras para indicar que o rumo tomado estava 

na direção certa. As respostas apresentadas indicaram que os alunos tinham argumentos teóricos 

para justificarem as soluções encontradas.  

 Outro fator importante foi que algumas vezes não havia tempo dos alunos fazerem a 

simulação no horário de aula. Entretanto, isso não foi problema, porque eles recebiam o link do SIM 

e acessavam de casa ou do local de trabalho. Este aspecto é positivo, pois conforme La Rosa (2006) 

a aprendizagem é um fenômeno do dia a dia e não se aplica apenas às situações de sala de aula.  

   

CONCLUSÕES 

 

 Os SIMs PhET foram empregados com facilidade, foram poucas as instruções, porque os 

controles são intuitivos para os estudantes.  Assim, todos conseguiram usar o software sem 

nenhuma dificuldade.  

 A interatividade que os simuladores possibilitam despertou o interesse dos alunos em 

aprofundarem e averiguarem os conteúdos estudados, por meio da simulação alguns fenômenos 

físicos tornam-se mais claros e compreensíveis. Tomando como exemplo o processo de eletrização 

por atrito, atritando uma flanela em um bastão de vidro ambos ficam eletrizados, porém não 

visualizamos as cargas negativas ou positivas nos objetos. No SIM Balões e eletricidade estática é 

possível ‘visualizar’ as cargas. Segundo Perkins (2012), os SIMs PhET são planejados e construídos 
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para permitir que os alunos possam construir sua própria compreensão conceitual da física através 

da exploração. Por meio das respostas apresentadas pelos alunos, nas tarefas solicitadas, pode-se 

perceber que houve uma compreensão conceitual dos fenômenos físicos estudados.  

 Neste sentido, os SIMs são uma ferramenta pedagógica apropriada para o ensino de física 

nos cursos técnicos, porque, em geral, não se dispõem de tempo para a realização de experimentos 

em sala de aula. Desta forma, os alunos podem fazer os experimentos virtuais no contexto de sala 

de aula ou no seu cotidiano.  
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RESUMO 

O presente relato de pesquisa tem o propósito de apresentar um planejamento que envolveu a elabo-

ração e aplicação de atividades experimentais de Ciências e Biologia nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, com alunos de 6 e 7 anos de uma escola pública localizada na cidade de Santa Maria -

RS. A atividade foi realizada nas dependências do laboratório de Ciências da escola e em sala de 

aula.Os alunos participantes do estudo foram conduzidos individualmente pela pesquisadora e seus 

colaboradores para a realização da atividade.Primeiramente foram investigados os conhecimentos 

prévios dos alunos por meio da interpretação de uma atividade prática com moscas-da-fruta (Dro-

sophila), um modelo interessante para abordar conceitos básicos de genética como genótipo, fenóti-

po, DNA, mutações, cromossomos, cariótipo, genoma, entre outros. Nos anos iniciais do ensino 

fundamental, a experiência de criar mosquinhas possibilita trabalhar as concepções prévias dos alu-

nos para explicar como esses organismos surgem nos recipientes, expandindo para conceitos como 

origem da vida, reprodução e ciclos de vida e metamorfose. A atividade, viável e estimulante, tam-

bém possibilitou a discussão sobre a origem da vida, concepções a respeito da geração espontânea, 

bem como a criação e teste de hipóteses a respeito da reprodução e do ciclo de vida desse pequeno 

organismo. 
 

Palavras-Chave: Atividade científica, Drosophila, Genética, Sala de aula.  
 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Uma gama enorme de conceitos científicos pode ser explorada por meio de práticas experi-

mentais, que notoriamente contribuem de forma importante para o processo de aprendizagem, seja 

na sala de aula ou em ambientes não escolares como museus e parques. A utilização de experimen-
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tos enriquece a aprendizagem, pois nos coloca diante de situações corriqueiras, algumas inespera-

das, estimulando a criação de hipóteses e abrindo espaço para testá-las (de forma segura), contribu-

indo para a ampliação do repertório dos estudantes e para a apropriação ou resignificação de concei-

tos científicos, além de valorizar habilidades procedimentais, de argumentação, reflexão, posicio-

namento e convívio. 

As moscas das frutas do gênero Drosophila são organismos muito utilizados na pesquisa e 

no ensino de genética no Ensino Superior, mas pouco aproveitados na educação básica. A proposta 

que aqui se apresenta, propõe seu uso nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Isso se torna viá-

vel porque a manutenção dessas moscas é simples e segura, o custo é baixo, as implicações éticas 

são triviais, o ciclo de vida da espécie é bem documentado e rápido, além de não oferecer qualquer 

risco para a integridade física dos alunos e professores. 

A atividade valoriza as aptidões mais preciosas de um naturalista, a observação, que é exer-

citada constantemente quando se trabalha com a manipulação de Drosophila e o registro de algumas 

de suas características fenotípicas. 

 
As drosófilas são fáceis de serem capturadas, bastando um frasco ou garrafa PET com peda-

ços de fruta bem maduras, preferencialmente bananas, que servirão de iscas. Os frascos podem ficar 

ao ar livre ou em uma sala com janelas para o exterior. Esta etapa pode ser realizada pelas próprias 

crianças em suas casas. Já as etapas seguintes, que envolvem fogo, devem ser realizadas por um 

adulto, mas é interessante que as crianças conheçam ou mesmo acompanhem o processo. 

Para alimentar as drosófilas, faz-se um meio de cultura, fervendo ao fogo por 5 minutos uma 

mistura de 3 colheres de sopa de açúcar;  3 colheres de fubá;  3 colheres de gelatina em pó sem sabor 

e  3 colheres de água. A seguir, esterilize os frascos de vidro fervendo-os por 10 minutos em uma 

panela de pressão. 

A seguir, coloca-se o meio de cultura ainda quente dentro dos recipientes esterilizados. O 

meio de cultura deverá atingir cerca de 2 cm de altura no fundo do  frasco. Após resfriar, coloca-se 

dentro de cada frasco uma tira de papel-filtro. Antes de colocar as drosófilas, dissolva em água um 

pouco de fermento biológico (ou fermento de padaria, que é diferente dos fermentos químicos!) e 

pingue algumas gotas desta mistura sobre o meio de cultura do frasco. As moscas alimentam-se 

destes fungos (as leveduras do fermento) que, por sua vez, consomem o açúcar existente no meio de 

cultura.  

Os frascos devem ser fechados com um chumaço de algodão envolvido em gaze. Há dicas 

de protocolos e processos de obtenção desses insetos que podem ser encontrados acessando o site 

do Laboratório de Biologia Molecular e Sequenciamento da Universidade Federal de Santa Maria ( 

www.ufsm.br/labdros). O objetivo desse estudo foi investigar os conhecimentos prévios dos alunos 

individualmente por meio da interpretação da atividade experimental, pois a interação com as ativi-

http://h/
http://h/
http://www.ufsm.br/labdros
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dades práticas estimula o aluno a raciocinar sobre o problema proposto e procurar respostas para 

solucioná-lo. 

 

 

METODOLOGIA 

 

A atividade foi realizada em 2011, em uma escola pública estadual com baixo Índice de De-

senvolvimento da Educação Básica (IDEB) localizada na periferia da cidade de Santa Maria, RS. 

Participaram da atividade 22 alunos de duas turmas do 1º ano do ensino fundamental, crianças entre 

6 e 7 anos. Pesquisadores e professores da escola fizeram o esclarecimento aos pais dos alunos e 

recolheram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma exigência institucional e um com-

promisso ético dos pesquisadores. A fim de promover uma maior integração e criação de vínculo 

com os alunos, os pesquisadores visitaram a turma, mencionado que os alunos seriam “cientistas 

por alguns dias”. 

A atividade foi conduzida por um licenciado em Biologia e um aluno do curso de licenciatu-

ra em Química nas dependências do laboratório de ciências da escola. A atividade foi realizada em 

quatro etapas, distribuídas por 15 dias, período suficiente para acompanhar as quatro fases do ciclo 

de vida da drosófila (ovo, larva, pupa e fase adulta). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Dos 22 alunos que participaram das observações no laboratório de ciências, somente 12 alu-

nos formularam respostas referentes ao experimento. Sendo que apenas um dos 12 alunos não apre-

sentou respostas, apenas disse não saber como as moscas teriam surgido nos recipientes (aluno 6). 

A partir das respostas obtidas, foi possível perceber os conceitos que esses alunos têm sobre as pos-

sibilidades de origem da vida.  

Percebemos, a partir das respostas obtidas durante a observação, que a metade dos alunos 

(6) não acredita na hipótese da geração espontânea, ou seja, para eles o fato de terem surgido novas 

moscas nos recipientes, vistos por eles vazios anteriormente após as solturas das moscas, é explica-

do por algumas hipóteses formuladas pelos próprios alunos como, por exemplo, alguns acreditam 

no fato de serem as mesmas moscas que teriam voltado, outros acreditam que são moscas que inva-

diram os frascos atravessando ‘frestas’ e ‘buracos’, e um deles afirma que elas teriam surgido do 

cimento – o que caracteriza o surgimento dos insetos a partir da matéria bruta (geração espontânea). 

“Encontrou 2 ovos, apontando para a parte de baixo (comida), todos que vocês soltaram estão mortos, os que acaba-

ram de entrar estão vivos; achou 3 buracos na  esponja , é onde as abelhas entraram”(aluno 2) 

 

“Tá diferente, mais ou menos, vocês pegaram quando elas eram pequenas. Tem mais no ninho. Elas entraram de noite, 

quebrando o vidro. Nasceram por ai (comida) e taparam. Nasceram daqui (aponta para a comida)” (aluno 4) 

 

“Entraram pela fresta do pote” (aluno 7) 

 

“Moscas, estão querendo sair de novo, vieram do mato e fizeram um buraquinho” (aluno 9) 
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“As que estavam mortas viveram, elas voltaram. Aponta para a comida e diz que é veneno, que elas comeram e mor-

reram. E as que estão vivas não saíram do pote, elas furaram aqui (esponja) e entraram” (aluno 11) 

 

“Saíram daqui aponta para a comida, de dentro do cimento” (aluno12) 

 

Outros 5 alunos conseguiram formular hipóteses mais próximas da Biogênese, isto é, que as moscas 

teriam surgido novamente a partir de outras, àquelas que foram soltas, mas deixaram suas larvas nos 

frascos.  

“Saíram do néctar (aponta para a comida), elas nasceram aqui” (aluno 10) 

 

“Acho que nasceu que voltaram algumas, bichinhos estão enterrados (comida) e querendo sair. 

 Nasceu porque tinha sobrado aquelas (que foram soltas)” (aluno 5) 
 

“Do mato, os caçadores pegaram elas, bebezinho que surgiu da barriga da mãe que tá aqui dentro (recipiente), as 

moscas tiveram bebês e cresceram,tavam embaixo escondidos (comida)” (aluno 1) 

 

“Isso aqui é a comida delas, acho que elas voltaram de onde nos largamos só que elas viraram uma semente, surgi-

ram da semente”(aluno 3) 

 

“Acho que eles estão criando filhos e depois morrendo, os de baixo (na comida) estão escondidos dormindo e agora 

acordaram, estão brincando de esconde-esconde” (aluno 8) 

 

 

  
Figura 1 – Aluno de 6 anos durante a observação do experimento com Drosophilas. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Os resultados da atividade realizada com os alunos demonstram a importância da inclusão 

de práticas científicas no planejamento escolar do professor desde o início da escolarização: o aluno 

nessa faixa de idade está predisposto constantemente à introjeção de novas experiências e descober-

tas para formação do seu acervo intelectual.  

Nesse experimento foi possível aproximar o organismo modelo - presente em tantas pesqui-

sas científicas - dos alunos dos anos iniciais, ratificando a ideia de que a iniciação científica deve 

ser incluída no planejamento dos professores desde os primeiros anos da vida escolar da criança e 

que, com algumas adaptações, a genética pode começar a ser introduzida precocemente na vida e na 

linguagem dos alunos. 
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Considera-se que a ideia de promover atividades experimentais por meio da observação no 

laboratório de Ciências, portanto fora do contexto da sala de aula, foi importante para as crianças, 

que demonstraram motivação e envolvimento. O contato precoce com o universo das ciências da 

natureza – experimentais por excelência - é fator contribuinte para o desenvolvimento cognitivo das 

crianças. Conforme Relvas (2009), os primeiros anos de vida da criança são fundamentais para o 

desenvolvimento da plasticidade cerebral. A cada experiência nova, em cada contato dispensado na 

época certa, faz-se a realização de conexões sinápticas, e criam-se condições favoráveis para o 

surgimento de determinadas competências e habilidades. A atuação correta no estímulo da 

plasticidade é importante para desenvolver uma boa função motora/sensitiva do aprendente, 

buscando facilitar o processo de aprender no cotidiano escolar. Cabe ressaltar, que “o ápice do 

desenvolvimento neural se dá na primeira infância até os oito anos de idade, onde a criança já 

possui conectados, 90% dos neurônios que serão usados ao longo da vida” (MUNIZ, 2014, p.18).  

As idéias de instrução, transmissão de conhecimento científico e colaboração permeiam a 

existência da escola e mantêm relação direta com o conhecido conceito vygotskyano de Zona de 

Desenvolvimento Proximal ou Zona de Desenvolvimento Próximo (ZDP), segundo o qual as ativi-

dades que a criança realiza hoje com ajuda, sob orientação, mediação de alguém mais experiente 

(na escola, geralmente, o professor) representam o que logo será capaz de realizar sozinha (CENCI 

e COSTAS, 2010). 

Destaca-se aqui o fato de que a utilização de experimentos nos anos iniciais pode ser além 

de didática, divertida. É possível trabalhar a observação associada a atividades experimentais com 

crianças pequenas e que elas se sentem verdadeiros cientistas quando esta oportunidade lhe és dada. 

Faz parte do ofício docente estar disposto a buscar novos saberes ou aprimorar outros. Sabe-se das 

dificuldades do professor ‘polivalente’ ter que lidar com várias áreas do conhecimento, mas sempre 

é possível encontrar alternativas para o professor qualificar o ensino de ciências, seja conhecendo 

pesquisas, buscando materiais, cursos ou visitando espaços de formação. Quando nosso foco se 

transfere do ensino de fatos para o ensino das crianças, o processo de ajuda para a descoberta de 

conhecimento iluminador permanece dinâmico e revigorado (HARLAN e RIVKIN, 2002, p. 22). 
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RESUMO 

 

O presente estudo foi desenvolvido pelo Subprojeto Educação Física do Programa Institucional De 

Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID da UNIPAMPA-Uruguaiana, e tem como objetivo oportuni-

zar aos estudantes das escolas, situadas no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, a vivência 

de conteúdos pouco explorados nas aulas de Educação Física. Buscando, através da capoeira, valo-

rizar características destes alunos, as quais não eram reconhecidas na conjuntura atual do ambiente 

das aulas. Levar os alunos a refletirem sobre a diversidade étnico-cultural compreendendo a identi-

dade que cada povo cultiva, conceber suas contribuições para o Brasil e também a provocá-los a se 

perceber como parte dessa cultura. Sendo sistematizado no ambiente escolar as propostas ministra-

das pelos bolsistas e por meio de intervenções da cultura corporal do movimento, em conjunto com 

os estudantes da rede construir e resgatar o vasto conhecimento acerca da cultura afro brasileira em 

detrimento ao dia da consciência negra. Na promoção do evento foi propiciado aos jovens a prática 

da capoeira afim de que os alunos obtivessem uma visão mais ampla de conhecimentos sobre a área 

da Educação Física, utilizando uma atividade que fosse próxima de suas realidades, para os manter 

motivados a praticarem e conseguir obter conhecimento sobre o conteúdo aplicado. Levando em 

conta, de que através desta ferramenta que é a capoeira, conseguiríamos desenvolver diversas habi-

lidades dos alunos, não somente na desenvoltura corporal, mas também na autoconfiança dos mes-

mos, ao deixá-los à vontade para praticar da forma que se sentissem melhores.  

 
 

Palavras-Chave: Capoeira, Escola, Educação Física, PIBID.  
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INTRODUÇÃO 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, subprojeto Educação 

Física da Universidade Federal do Pampa, visa oportunizar aos acadêmicos a aproximação da 

universidade com o ambiente escolar, preparando os bolsistas para reconhecerem a cultura escolar e 

corporal na escola, construindo saberes através dos conhecimentos que a Educação Física pode 

mobilizar. Nesse intuito foi organizado um projeto de ensino, conforme o planejamento escolar, em 

comemoração ao dia da consciência negra, que previu, dentre outras atividades, a tematização da 

capoeira. Assim, o projeto foi desenvolvido em duas escolas com as quais o PIBID possui vínculo 

de atuação em Uruguaiana, com o objetivo de oportunizar aos alunos das escolas a vivência com 

conteúdos pouco explorados nas aulas de Educação Física. Assim, através da capoeira, buscamos 

valorizar características dos estudantes, que não eram reconhecidas na conjuntura atual do ambiente 

das aulas.  

 A Educação Física, de acordo com Betti (1991), permite que os estudantes vivenciem dife-

rentes práticas corporais advindas das mais diversas manifestações culturais e que se enxergue co-

mo essa variada combinação de influências está presente na vida cotidiana.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, em relação à disciplina Educação Física, afirmam 

que a concepção de cultura corporal amplia a contribuição da Educação Física escolar para o pleno 

exercício da cidadania, na medida que dá direito para todos ao acesso de conteúdos e capacidades 

que se propõem a desenvolver como produtos socioculturais. É adotada também uma perspectiva 

metodológica de ensino e aprendizagem que busca o desenvolvimento da autonomia, a cooperação, 

a participação social e a afirmação de valores e princípios democráticos. 

 No decorrer da história a capoeira se caracterizou como uma política de afirmação entre os 

jovens que se sentiam de alguma maneira excluídos ou rejeitados pela sociedade. A Educação Física 

pode ser o caminho para reafirmar a identidade desses jovens na escola e contribuir para que os 

alunos se sintam representados nos conteúdos desenvolvidos nas aulas de Educação Física, se 

sintam pertencentes ao projeto pedagógico da escola e até mesmo da sociedade. Por isso é 

necessário saber como utilizar esta ferramenta em prol dos mesmos no contexto em que se inserem. 

 Corroborando com as informações apresentadas, a lei 10.639/2003 versa sobre a importância 

de valorizarmos as manifestações da cultura afro-brasileira que conforme o "Artigo 26-A. Nos esta-

belecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino 

sobre História e Cultura Afro-Brasileira. E perante o Artigo 79-B. O calendário escolar incluirá o 

dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’." Estimulando o devido conheci-

mento aos alunos da rede pública de ensino, no âmbito da valorização da cultura que perpassa a 

história do povo afro-brasileiro.  

 Nesse sentido, a capoeira, segundo Soares et al. (1992), expressa a voz do oprimido na sua 

relação com o opressor, encerra em seus movimentos a luta de emancipação do negro no Brasil es-

cravocrata. Seus gestos hoje esportivizados, no passado, significaram saudades da terra e da liber-

dade perdida e o desejo de reconquista desta liberdade usando como arma o próprio corpo. 

Ao conduzirmos atividades de ensino em formato de projeto e abordando a temática 

sociocultural e diversa que compõe o ambiente escolar, estamos oportunizando aos alunos a 

possibilidade de refletirem sobre a diversidade étnico-cultural compreendendo a identidade que 

cada povo cultiva, conceber suas contribuições para o Brasil e também a provocá-los a se perceber 



 

 

181 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

como parte dessa cultura. Promovendo assim o respeito às diferenças, a valorização do ser humano 

e da identidade cultural de todos os povos. 

 Considerando o exposto, este trabalho tem como objetivo relatar as experiências de ensino e 

aprendizagem oportunizadas aos envolvidos no projeto “Consciência Negra” desenvolvido em duas 

escolas da rede pública de Uruguaiana - RS, tendo a capoeira como a principal temática de trabalho.  

 

METODOLOGIA 
 

Através de reuniões e debates em grupos promovidos pelos integrantes do PIBID, 

coordenadora, professores supervisores e bolsistas de iniciação à docência construíram a proposta 

de atividades a serem inseridas na realidade dos educandos. Levando em consideração o contexto 

social em que a escola se encontra, que neste caso específico é bem diferente de um ambiente para o 

outro, sendo a escola A localizada em uma região central da cidade e a escola B localizada em uma 

área periférica, com problemas de infraestrutura e frequentada por alunos em sua maioria de uma 

classe, menos favorecida. Como uma das escolas já possuía um projeto institucionalizado sobre o 

tema, decidimos então, ofertar para ambas escolas um projeto relativo ao dia da consciência negra, 

vislumbrando que a prática da capoeira agregaria valores importantes para os alunos citados neste 

contexto. 

No desenvolvimento do projeto foram trabalhadas outras manifestações da cultura afro-

brasileira como danças, jogos e brincadeiras. Sendo a capoeira desenvolvida pelos bolsistas PIBID, 

durante duas semanas, contando com a presença dos supervisores de ambas as escolas em conjunto 

dos estudantes, dando prosseguimento com o planejado. Nessas oportunidades, inicialmente foi 

criada uma roda de conversa para debater sobre a experiência que cada aluno tinha sobre o tema 

abordado, depois, tematizamos alguns movimentos para facilitar a vivência para aqueles que ainda 

não haviam praticado. Foi adotada uma postura de relação horizontal com os estudantes, 

considerando que as práticas da cultura corporal podem ser trabalhadas a partir da construção de 

conhecimento mútuo, vislumbrando o processo de ensino-aprendizagem colaborativo e 

experiencial. 

O projeto foi culminado fora do horário de aula, em períodos livres, contando com a presença 

de todas as turmas de Ensino Fundamental e Médio, envolvendo todos os alunos e professores. 

Nesta oportunidade, além da capoeira, também foram disponibilizadas diversas atividades tais como 

jogos e brincadeiras, danças para que os alunos escolhessem as que mais se identificassem para 

praticar, com a orientação de um bolsista, mas sem restrições, não era necessário saber, apenas 

querer participar. 

 Na capoeira formou-se uma roda característica desta atividade, na qual os alunos eram livres 

para entrarem no momento em que julgavam oportuno a trocar os jogadores, respeitando as 

condições do jogo.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  A Educação Física, de acordo com Santin (2002), enquanto prática pedagógica possui o 

papel de estimular o desenvolvimento das potencialidades físicas, motoras, cognitivas, afetivas, 

comunicacionais e psíquicas dos educandos, não valorizando simplesmente a ação mecânica de 

gestos sem relação com o cotidiano e com as aspirações dos alunos. Com essa perspectiva notamos 

que os alunos estavam realmente envolvidos na execução dos exercícios, eles apenas queriam estar 
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presenciando e vivenciando a proposta que estava sendo disponibilizada nas aulas. Em determina-

dos alunos, despertou curiosidade em ver seus colegas participando da roda e o interesse em juntar-

se a eles. 

 Percebeu-se que na escola A em que o projeto era institucionalizado a procura pela prática 

da capoeira foi maior, já na escola B os alunos se identificaram e procuraram se aproximar e parti-

cipar, quase que de maneira intuitiva, considerando que a capoeira tem tudo a ver com a cultura 

enraizada deste local. 

  Em relação ao conteúdo anteriormente trabalhado, os alunos da escola A mostravam um co-

nhecimento prévio ao que era proposto, conseguindo debater com argumentos fundamentados ao 

tema proposto pelo bolsista, diferentemente da escola B, em que se viu um grande entusiasmo pela 

prática, mas pouco conhecimento teórico por conteúdos como: preconceito e injúria racial, direitos, 

cotas e segregação. 

 O trabalho dos supervisores foi de fundamental importância para os temas propostos, entre-

tanto a dificuldade das professoras em conciliar suas extensas cargas horárias fez com que em di-

versos momentos os bolsistas se deparassem a sós diante da turma, o que se tornou um desafio a 

mais para o andamento do projeto.  

 Constatamos a motivação dos alunos em participar da atividade e sabe-se que manter os alu-

nos entusiasmados, em qualquer esfera de ensino é um desafio muito grande, talvez o objetivo a ser 

buscado por todos nós professores. Nesse aspecto a Educação Física através da capoeira, se desta-

cou por ser extremamente convidativa e fascinante para aqueles alunos que buscavam uma ativida-

de como essa, que os libertasse para serem autores de seu próprio movimento, não simples reprodu-

tores de procedimentos impostos a eles. Dessa forma, percebemos que propostas de ensino que 

oportunizem o protagonismo estudantil podem ser estratégias de ensino que privilegiem a aprendi-

zagem. 

 Nas intervenções, conforme (figura1), os alunos puderam vivenciar a prática dos movimen-

tos, partindo da base e gingando, socializando golpes de defesa e alguns contragolpes do jogo. Sen-

do presenciado o gosto e o prazer pela atividade no semblante dos alunos, que estavam se desco-

brindo em meio a toda essa exultação. 
Figura1-culminância do projeto. 

 
Fonte: arquivo pessoal.  
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CONCLUSÕES 

 

 Pode-se observar que mesmo com o pouco contato da capoeira nas aulas de Educação 

Física, os estudantes sentiram-se à vontade para praticar na frente de toda comunidade escolar, 

deixando de lado o receio de se expor, preocupando-se somente em realizar os movimentos que 

julgavam ser adequados e os incorporando na prática labutando a criatividade.  

O dia da culminância dos projetos destacou que a procura pela oficina de capoeira foi 

notoriamente maior do que a de outras atividades disponibilizadas durante o desenvolvimento do 

projeto, o que denota a identificação da comunidade com essa prática. Visivelmente os estudantes, 

pais e professores estavam animados, parecendo praticantes corriqueiros, sensação essa que a 

capoeira nos proporciona abundantemente por ter caráter de inclusão e de proximidade, quebrando a 

imagem de que para praticar e ser incluído é necessário ter habilidade. 

Este envolvimento talvez possa ser atribuído a fatores como: sensação de representatividade 

cultural na escola, protagonismo estudantil nas aulas desenvolvidas ao longo do projeto, relação 

docente apoiada na troca de conhecimentos e valorização da participação de todos no processo de 

construção das atividades. Contudo, é de suma importância o desenvolvimento de projetos de 

ensino coletivo, a fim de construir conhecimento e adquirir novas vivências aos alunos. Portanto, a 

oportunidade que o PIBID nos proporcionou foi de grande relevância e possibilitou uma vivência a 

qual os bolsistas dificilmente teriam durante outros períodos da graduação. 
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RESUMO  
Nas últimas décadas vem sendo bastante discutida na área da educação, a interdisciplinaridade como 

aspecto fundamental ao aprendizado dos conteúdos, garantindo ao aluno uma visão mais ampla e interligada 

das disciplinas. Visando a prática interdisciplinar nas escolas é essencial uma formação substancial sobre o 

assunto, e é isso que proporciona a disciplina da Prática Pedagógica enquanto Componente Curricular 

(PeCC) no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal Farroupilha Campus São 

Vicente do Sul. A PeCC constitui-se um espaço de estudos e reflexões sobre o trabalho docente, ela 

garante aos futuros professores a inserção nos espaços educativos. Durante o segundo semestre de 

2016, com a iniciativa da professora da disciplina de  PeCC, foi desenvolvido um projeto interdisciplinar 

envolvendo as diversas disciplinas do curso, neste trabalho, os acadêmicos, subdivididos em grupos, 

escolheram um dos temas propostos pelos docentes, que no caso do presente trabalho é “lixo e consumismo”. 

O objetivo deste trabalho é unir universidade e escola em prol da sensibilização quanto ao “lixo e 

consumismo” visando uma prática interdisciplinar. A primeira etapa do trabalho teve caráter bibliográfico, a 

segunda etapa consistiu no planejamento de uma oficina sobre o tema, e a última etapa foi marcada pela 

implementação da oficina em uma Escola Municipal de Ensino Fundamental, localizada no município 

de São Vicente do Sul/RS. Como resultado da implementação da oficina, obteve-se que os alunos mesmo 

sendo pouco participativos, gostaram da atividade, visto que trata-se de um tema abrangente e essencial para 

a formação dos alunos como cidadãos. 

 
Palavras-Chave: PeCC, interdisciplinaridade, preservação, resíduos, sensibilização. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

Inicialmente, na Idade Moderna as ciências foram divididas e especializadas por pensadores 

como Galileu, Bacon, Descartes, Newton, Darwin e outros. No entanto, estudos atuais comprovam 

que a fragmentação dos saberes dificulta o processo de aprendizagem (THIESEN, 2008). Nesse 

contexto, surge a interdisciplinaridade como algo fundamental para facilitar a compreensão dos 

conteúdos, visto que uma abordagem interligada das disciplinas permite que o aluno desenvolva 

uma visão mais ampla sobre os conteúdos.  



 

 

185 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

 
A interdisciplinaridade, como um movimento contemporâneo que emerge na perspectiva da 

dialogicidade e da integração das ciências e do conhecimento, vem buscando romper com o 

caráter de hiperespecialização e com a fragmentação dos saberes. (THIESEN, 2008, p.546) 

 

Sabe-se em termos de ensino, que os currículos organizados pelas disciplinas tradicionais 

conduzem o aluno apenas a um currículo de informações que pouco acrescentará para sua vida 

profissional, principalmente porque o desenvolvimento tecnológico garante o acesso espontâneo a 

informações (FAZENDA, 2013). Desta forma, a integração das disciplinas torna a educação mais 

significativa ao aluno, pois o conduz a realização de interligações dos conteúdos, e não apenas ao 

acúmulo de informações descontextualizadas.  

No entanto, implementar práticas interdisciplinares não é simples. Além da falta de estrutura 

escolar (falta de tempo para formações e planejamentos) existe muitas vezes um “não saber como”, 

o medo de desenvolver esse tipo de trabalho e a insegurança. Isso se deve muitas vezes, por uma 

formação inicial que não proporciona a vivência da interdisciplinaridade. Muitos cursos de 

formação de professores apenas teorizam sobre o tema e quando chegam na escola os professores 

não conseguem aliar a teoria aprendida nos cursos de formação com a prática.  

Nesse sentido, os cursos de licenciatura do Instituto Federal Farroupilha, vem tentando 

ampliar a discussão sobre interdisciplinaridade, bem como desenvolver atividades integradas entre 

disciplinas do semestre por meio da Prática Pedagógica enquanto Componente Curricular (PeCC). 

A (PeCC), de acordo com o Projeto Pedagógico do curso, p. 35, tem por objetivo 
 

Proporcionar experiências de articulação de conhecimentos construídos ao longo do curso 

em situações de prática docente; oportunizar o reconhecimento e reflexão sobre o campo de 

atuação docente; proporcionar o desenvolvimento de projetos, metodologias e materiais 

didáticos próprios do exercício da docência, entre outros, integrando novos espaços 

educacionais como locus da formação dos licenciandos. 

 

A PeCC está presente desde o início do curso e vem no sentido de articular os conhecimentos 

específicos e pedagógicos do currículo, totalizando 400 horas, conforme Resolução CNE/CP 

02/2002. Além disso, a PeCC constitui-se um espaço de estudos e reflexões sobre o trabalho 

docente, bem como proporcionar aos futuros professores a inserção nos espaços educativos, 

interagindo com a sala de aula e a gestão escolar. 

Tendo em vista a importância da abordagem interdisciplinar, percebe-se que as universidades 

e escolas de educação básica podem desenvolver práticas interdisciplinares integradas que visem a 

construção de conhecimentos não fragmentados pelos educandos.  

Além disso, intervenções interdisciplinares nas escolas, bem como nas instituições de ensino 

superior podem contribuir para tornar o conhecimento menos descontextualizado e mais ao 

encontro com a realidade vivenciada nas escolas.  

Em se tratando do tema Lixo e Consumismo, acredita-se que este pode ser facilmente 

trabalhado de maneira integrada, tanto na instituição de ensino superior a partir das disciplinas 

como nas escolas visto que engloba disciplinas com história, geografia, português, matemática, 

sociologia e química. 

 O consumismo exagerado acaba afetando diretamente no meio ambiente, pois a produção de 

produtos envolve a retirada de matéria prima da natureza, e produção cada vez maior de resíduos. O 

ambiente natural está sofrendo uma exploração excessiva que ameaça a estabilidade dos seus 
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sistemas de sustentação (exaustão de recursos naturais renováveis, desfiguração do solo, perda de 

florestas, poluição da água e do ar, perda de biodiversidade, mudanças climáticas etc.) (BRASIL, 

2005). A dificuldade da população em mudar seus padrões de consumo, entre outros fatores, está 

provocando impactos ambientais irreversíveis.  

O lixo, também denominado como resíduo, constitui um material que não tem mais utilidade 

ou valor. Atualmente sua produção está cada vez maior, influenciada principalmente pelo 

consumismo.  

Para que o lixo não contamine o meio ambiente causando inúmeras consequências, é essencial 

o adequado gerenciamento do mesmo, baseado na coleta seletiva e reaproveitamento. O 

gerenciamento dos resíduos está diretamente ligado ao papel do cidadão, o qual deve separar o lixo, 

fazer o descarte correto do mesmo, visando a destinação final adequada, e para que isso ocorra é 

primordial a conscientização da população. 

Tendo em vista esses aspectos, buscou-se trabalhar o tema consumismo e lixo em diferentes 

turmas de ensino fundamental de uma escola a partir da integração das disciplinas Botânica, 

Zoologia, Anatomia e Morfologia Humana e Ficologia e Micologia. Tendo a PeCC como 

articuladora do trabalho, proporcionando aos alunos uma visão ampla e crítica do consumismo em 

relação à produção de resíduos e exploração dos recursos naturais, além de sensibilizá-los sobre a 

importância do descarte correto dos resíduos. Além disso, buscou-se instigar os docentes da 

instituição a trabalharem interdisciplinarmente. 

 

METODOLOGIA 

Foi proposto na disciplina de Pratica Pedagógica enquanto Componente Curricular (PeCC) o 

desenvolvimento interdisciplinar de um projeto a partir do tema geral Meio Ambiente.  

Desse projeto interdisciplinar desenvolvido no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 

participaram os docentes da disciplina de Botânica, Zoologia, Anatomia e Morfologia Humana e 

Ficologia e Micologia.  

Inicialmente, a turma subdividiu-se em grupos, onde cada grupo escolheu um subtema a partir 

do tema geral Meio Ambiente. Posteriormente, os grupos, elaboraram o projeto e organizaram 

atividades relacionadas ao tema para implementar nas escolas. Concomitantemente, cada grupo 

procurou uma escola para desenvolver o projeto. 

O presente trabalho, cujo tema escolhido foi consumismo e lixo, foi implementado em uma 

Escola Municipal de Ensino Fundamental, localizada no município de São Vicente do Sul/RS com 

90 alunos dos sextos, sétimos, oitavos e nonos anos. O mesmo foi dividido em três etapas: a 

primeira teve caráter exploratório e bibliográfico, tendo como base uma revisão bibliográfica sobre 

consumismo e geração de lixo. A segunda etapa consistiu no planejamento de uma oficina sobre o 

presente tema. Já a terceira etapa foi marcado pelo compartilhamento dos saberes adquiridos a partir 

da revisão bibliográfica, onde foi implementada a oficina.  

A seguir apresenta-se as atividades desenvolvidas organizadas em momentos.  

No primeiro momento com o intuito de reconhecer concepções dos alunos em relação ao 

tema, foram apresentadas fotos da realidade da cidade em relação ao lixo, problematizou-se essa 

questão solicitando aos alunos que refletissem sobre o gerenciamento dos resíduos em suas casas.   

A partir das imagens foi questionado aos alunos: Como é a situação do lixo na cidade? Qual o 

destino dado aos resíduos produzidos na casa dos estudantes? Qual destino que a cidade dá aos 
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resíduos recolhidos? A sociedade está preocupada com a questão ambiental? É possível reduzir o 

consumo de materiais? Existe solução para a realidade apresentada? 

 Num segundo momento, de forma expositiva, foram trabalhados conhecimentos científicos 

pertinentes para compreensão do tema abordado, relatando as consequências da realidade 

apresentada no primeiro momento. A partir disso, foram retratadas ações necessárias para mudar tal 

realidade, bem como a relação entre consumismo e lixo.  

 Com intuito de enfatizar a separação de resíduos, foram levadas caixas seletivas, nas quais 

os alunos deveriam indicar o destino correto dos resíduos apresentados a eles. Também foram 

abordados aspectos históricos do lixo, a fim de situar os alunos e refletir sobre causas e 

consequências do consumo excessivo.   

 Por fim, foi apresentado um vídeo sobre o tema e ao final os alunos realizaram uma 

dinâmica. Na dinâmica foram entregues aos estudantes imagens de diversos resíduos. Estas imagens 

foram coladas pelos alunos em cartazes específicos que indicavam o destino correto que o resíduo 

deve ter, objetivando minimizar os impactos ao meio ambiente.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir da implementação do projeto, foi possível reconhecer algumas dificuldades, bem 

como potencialidades da dinâmica.  

Dentre as dificuldades, pode-se destacar a falta de participação efetiva dos estudantes quando 

questionados ou levados a refletir sobre o tema. Ficou evidente que faz-se necessário um trabalho 

mais amplo em relação ao lixo e consumismo.  

Geralmente nas escolas o tema Lixo é muito trabalhado gerando até um certo desânimo por 

parte dos estudantes. No entanto, no presente trabalho, procurou-se focar na questão da produção de 

lixo e não apenas na separação e reciclagem.  

Outra dificuldade, foi a maneira de organização dos alunos. Como a escola não dispunha de 

muito tempo, os alunos foram organizados de acordo com as turmas (sextos e sétimos num primeiro 

momento e oitavos e nonos posteriormente) dificultando o desenvolvimento da atividade devido a 

grande quantidade de alunos.  

Como resultado da etapa expositiva, observou-se que no primeiro momento (alunos do sexto e 

sétimo) parte dos alunos estavam interessados enquanto outros não prestaram muita atenção. Já no 

segundo momento (alunos do oitavo e nono ano) notou-se demasiado interesse na oficina. Em 

ambos momentos, os estudantes foram pouco participativos em relação a questionamentos e 

contribuições ao tema abordado 

A parte prática da oficina consistiu em uma dinâmica, onde foram distribuídos aos alunos 

recortes de materiais a serem descartados, os alunos foram orientados a colar esses recortes em 

cartazes que estavam na parede. Os cartazes indicavam o seguinte: ATEAR FOGO; ENVIAR PARA 

O ATERRO SANITÁRIO; RECICLAGEM; COMPOSTAGEM/FORMAÇÃO DE ADUBO; 

ENVIO PARA CENTROS DE COLETAGEM (QUE COMPRAM E VENDEM LATINHAS, 

GARRAFAS ETC). REUTILIZAÇÃO DENTRO DO PRÓPRIO LAR (OUTRA FINALIDADE). A 

escolha do cartaz correto para colar o recorte dependia do conhecimento dos alunos sobre o destino 

correto dos resíduos sólidos. Após, foi discutido com os alunos se suas respostas estavam certas, e 

indicado o local adequado de descarte dos materiais. 

Na dinâmica, constatou-se que no primeiro momento os alunos participantes não souberam 

dar o destino correto aos resíduos indicados, mesmo sendo demonstrado anteriormente. Enquanto 



 

 

188 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

que no segundo momento, os estudantes souberam destinar corretamente quase todos os resíduos 

apresentados, demonstrando assim que estavam interessados na parte expositiva da oficina. 

Como forma de analisar se os alunos gostaram da atividade realizada e quais tópicos/quesitos 

consideraram mais interessantes, foi aplicado um questionário aos alunos. Como resultado, 

verificou-se que os mais da metade dos estudantes avaliou a atividade realizada como ótima, 

enquanto que 33% consideraram a mesma como boa e o restante afirmou que a oficina foi regular, 

com mostra a figura 1 abaixo. 

 
Figura 1: Avaliação da oficina segundo os alunos. IFFar – SVS. 

 

Já em relação ao tópico/quesito que os alunos consideraram mais interessante (figura 2), 

constatou-se que 47% deles afirmaram que toda atividade foi interessante, 30% apontam que o 

tópico reciclagem foi o mais relevante, 13% destacou que a demonstração da realidade do lixo no 

município de São Vicente do Sul foi o mais interessante, e um pequeno número destacou a atividade 

em grupo e o consumismo como aspectos importantes da atividade. 
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Figura 2: Aspectos considerados mais importantes na oficina segundo os alunos. IFFar – SVS. 
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CONCLUSÕES 

 

Ao concluir o presente trabalho junto à comunidade escolar da Escola Municipal Coqueiros, 

pôde-se perceber que os alunos participantes não estavam devidamente instruídos sobre o tema 

abordado, o que significa que a intervenção na escola contribuiu para esclarecer questões 

significativas e essenciais a garantia da preservação ambiental.   

Além disso, foi bastante significativa a experiência adquirida ao trabalhar em sala de aula, 

garantindo assim uma aproximação maior entre a universidade e a escola. 

Portanto, chega-se ao fim dessa atividade interdisciplinar com uma conclusão positiva por 

abordar interdisciplinarmente um tema de interesse coletivo. Destaca-se a importância de continuar 

desempenhando o debate e a elaboração de estratégias que busquem o descarte correto dos resíduos 

e a diminuição do consumismo como forma de preservar o Planeta Terra. 
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RESUMO 

 

A escola é entendida como um espaço sociocultural e da diversidade, assim o Programa 

Institucional de bolsas de iniciação à docência PIBID – subprojeto Educação Física da Unipampa 

organizou no final do ano de 2016, um projeto que contou com oficinas voltadas para as atividades 

da semana da Consciência Negra. As ações foram desenvolvidas na EEEM Dr. João Fagundes, 

situada no município de Uruguaiana/RS. O projeto foi elaborado a partir do cronograma anual da 

escola. Para isto, a coordenadora, as supervisoras e os bolsistas do subprojeto Educação Física 

desenvolveram uma proposta de ensino coletiva, que teve a tematização de diferentes manifestações 

da cultura afro-brasileira. As aulas foram desenvolvidas durante duas semanas, foram realizados 

estudos, pesquisas e trocas de conhecimento para a realização das atividades práticas relacionadas 

aos jogos, brincadeiras, dança e capoeira, logo a culminância do projeto deu-se na semana da 

Consciência Negra, através de oficinas ministradas por supervisor, bolsistas e estudantes, 

oportunizando a participação e envolvimento de todo público presente no evento. Ao longo do 

desenvolvimento do projeto, participaram estudantes e professores do ensino fundamental, médio e 

a comunidade escolar, assim, teve grande repercussão, constatada pelo envolvimento de todos, 

demonstrando que estratégias de ensino coletivas, podem ser ferramentas importantes para 

mobilizar pessoas e conhecimentos significantes. 
 

Palavras-Chave: Educação Física Escolar, Manifestações da Cultura Afro-brasileira, Consciência Negra, 

PIBID.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) tem como um dos 

objetivos proporcionar aos acadêmicos, experiências de docência articulando universidade e escola, 

oportunizando contato com a realidade escolar e qualificando a formação de professores em 

formação inicial e continuada. O trabalho envolve pesquisa, reflexão, discussão e aprendizado, onde 

o acompanhamento dos supervisores faz com que os bolsistas recebam sugestões daqueles que 
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vivenciam a rotina do ambiente escolar. O PIBID, Educação Física UNIPAMPA, campus 

Uruguaiana, é dividido em dois grupos, cada subgrupo é formado por 15 bolsistas, três professores 

supervisores e uma coordenadora, e atua em quatro escolas do município. As ações relatadas nesse 

trabalho foram desenvolvidas pelo subgrupo da coordenadora Mauren Bergmann, e foram 

realizadas nas turmas do turno diurno da EEEM Dr. João Fagundes. 

Sabendo que, a partir da implementação da Lei Federal 10.639/0, o currículo da Educação 

Básica passa a conter a temática das manifestações da cultura afro-brasileira como conteúdo 

obrigatório, a fim de abordar a história e cultura africana, o projeto foi elaborado pelo subgrupo de 

acordo com o cronograma anual da escola, a fim de abordar a temática no mês de Novembro, 

devido ao dia da Consciência Negra. 

Segundo Darido (2011), a abordagem cidadã propõe-se à construção crítica da cidadania, 

elaborando questões sociais urgentes nos temas transversais: ética, saúde, meio ambiente, 

pluralidade cultural, orientação sexual, trabalho e consumo. Assim, a Educação Física na escola 

deve promover o princípio da inclusão, como a inserção e integração dos estudantes à Cultura 

Corporal de Movimento, por meio de vivências que problematizem criticamente os conteúdos: 

jogos, esportes, ginásticas, lutas e conhecimentos sobre o corpo.  Apesar dos objetivos e das 

propostas educacionais da Educação Física escolar ao longo dos anos serem discutidos e criticados 

durante a formação acadêmica, o contexto encontrado nos remete ao modelo esportivista na grande 

maioria das práticas pedagógicas observadas durante a graduação. 

Mobilizar o comportamento humano em diferentes contextos, através do trabalho e a produção 

coletiva do conhecimento, possibilita a transformação, confrontando posições que envolvem 

atitudes sociais e pessoais, por meio das manifestações comportamentais dos estudantes, bolsistas e 

professores, possibilitando a reflexão sobre a conscientização em relação ao compromisso para com 

a sociedade. É nesse contexto que surge o sentimento de construir e apresentar para os estudantes a 

importância de respeitar o outro em relação as suas características biológicas, sociais e culturais.  

Segundo Lins (2014), o preconceito não é um fenômeno injustificado e sim, um 

comportamento hostil que surge na diferença de poder de um determinado grupo social, uma forma 

de dominância. O preconceito ainda existe na sociedade e mesmo com tantos projetos e lutas dos 

grupos, algumas pessoas não se desprenderam das épocas antigas. 

Assim, este trabalho objetiva relatar as experiências que foram fruto de um projeto de ensino 

desenvolvido pelo subprojeto PIBID, durante as atividades da Semana da Consciência Negra, a fim 

de realizar práticas corporais da cultura afro-brasileira, capazes de promover vivências que 

contribuam no processo educativo. 

 

METODOLOGIA 
 

Considerando que a troca de conhecimentos entre estudantes e professores deve ser 

constantemente estimulada, o subprojeto PIBID – Educação Física planejou um projeto de ensino 

que privilegiasse esta relação horizontal entre os envolvidos. Desta forma, de acordo com o 

cronograma anual da escola, o grupo organizou um projeto de ensino sobre a cultura afro-brasileira 

que teve como estratégia o desenvolvimento de oficinas sobre algumas manifestações da cultura 

corporal afro-brasileira. 

Assim, na semana do dia 20 de Novembro, buscamos desenvolver oficinas relacionadas às 

manifestações da cultura afro-brasileira, após estudos, pesquisas e apresentação do material 
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coletado, que trouxe um pouco da história, regras, instrumentos e o modo de utiliza-los, envolvendo 

os estudantes com as atividades propostas, e a comunidade escolar durante a culminância do 

projeto, oportunizando a conscientização e reflexão sobre o racismo, manifestado de forma brutal 

na sociedade de forma geral. 

As oficinas foram realizadas com turmas mistas do ensino fundamental e médio, na EEEM 

Dr. João Fagundes, durante as aulas de Educação Física, que tinham quatro períodos semanais, 

possibilitando a reflexão, discussão, conhecimento e principalmente o envolvimento dos estudantes, 

que juntamente com os bolsistas e professores, planejaram e desenvolveram atividades a serem 

expostas e reconhecidas na culminância do projeto, que foi realizada em uma sexta-feira no turno 

vespertino, com objetivo de promover a interação entre a comunidade escolar. 

As decisões referentes ao planejamento das oficinas foram construídas durante as reuniões 

semanais do PIBID, a partir da temática do projeto, os planejamentos foram colocados em prática 

através dos conteúdos relacionados a quatro manifestações da cultura afro-brasileira: capoeira, 

danças, jogos e brincadeiras. Os bolsistas foram divididos em duplas, cada dupla e cada supervisor 

escolheu uma manifestação da cultura afro-brasileira para desenvolver, a partir do que ficou 

organizado durante o planejamento foram ministradas quatro aulas, duas pelos bolsistas e duas 

pelos supervisores, antes da culminância do projeto. Cada dupla criou suas estratégias pedagógicas 

para desenvolver suas intervenções, alguns além de iniciarem suas atividades com explicações 

sobre o tema também solicitaram para os estudantes uma pesquisa mais aprofundada, e essa 

pesquisa foi apresentada e aplicada aos demais colegas na segunda aula. Foram contextualizados os 

temas através de práticas corporais, com movimentos da capoeira, dança, jogos e brincadeiras, 

sendo estes praticados através de materiais construídos em conjunto com os estudantes durante as 

aulas.  

No dia da culminância, os bolsistas foram divididos em três grupos e os supervisores 

auxiliaram a todos, durante o intervalo do turno vespertino, os estudantes e professores da escola 

conheceram e participaram das oficinas. Devido à escola não possuir espaço devidamente adequado 

para as práticas, foi dividido um espaço externo, que possuía um piso de cimento, para a capoeira, 

jogos e brincadeiras, algumas oficinas localizadas em espaços consideravelmente reduzidos e ainda 

inadequados, como por exemplo, as escadas.  A dança foi desenvolvida no saguão da escola. A 

culminância teve aproximadamente uma hora de duração, e contou com a participação de estudantes 

e professores do turno vespertino. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O projeto relatado neste trabalho foi realizado durante duas semanas nos períodos destinados 

ás aulas de educação física, e assim bolsistas e supervisores desenvolveram atividades previamente 

planejadas. Além destas formas de ensino, os estudantes também realizaram pesquisas referentes ao 

tema trabalhado pelos professores, e a partir destas pesquisas desenvolveram uma apresentação aos 

colegas e aos bolsistas. Esse método de pesquisa, fez com que os estudantes desenvolvessem o 

senso crítico e reflexivo, além de interagirem com os colegas e construírem aprendizados em grupo. 

A participação e o envolvimento durante as aulas, fez surgir nos estudantes o interesse em participar 

como protagonistas das oficinas durante a culminância do projeto na escola. Assim, as oficinas 

foram ministradas pelos bolsistas, supervisores e estudantes do turno inverso, resultando em um 

número expressivo de participantes e envolvidos nas oficinas. Mesmo com pouco tempo para 
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desenvolver as oficinas no dia da culminância, conseguiu-se fazer com que todas as turmas do turno 

da tarde participassem das atividades, os professores cederam alguns minutos das suas aulas para 

proporcionar aos seus estudantes uma atividade diferente do que eles estavam acostumados, e 

também para interagirem com os demais estudantes da escola, dos anos do fundamental até os do 

ensino médio.  

Os estudantes se envolveram, e demonstraram interesse em participar ativamente da roda de 

capoeira (figura 1), para além do que esperávamos, sendo a oficina que mais envolveu os 

participantes, o que pode ter acontecido pela familiaridade da atividade, pois alguns estudantes já 

praticavam a luta, tornando-se mais fácil se envolver e convidar os demais a entrar na roda.  Alguns 

bolsistas jogaram junto com os estudantes, colocando em pratica o que aprenderam durante o 

componente curricular da Universidade e nos estudos para preparar as aulas. 
  

Figura 1: Roda de capoeira durante o evento de culminância. 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

  

Além do envolvimento da comunidade escolar, foi satisfatório presenciar a integração de 

meninos e meninas se ajudando e interagindo de forma amigável e alegre. As meninas se fizeram 

presentes na roda de capoeira (figura 2), mostrando alguns movimentos e incentivando os meninos 

a enfrentá-las, mostrando à comunidade que as diferenças não foram influenciadoras de conflitos, 

mas uma possibilidade de convivência e interação respeitosa e divertida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Meninas participando da roda de capoeira durante a culminância. 
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Fonte: Arquivo pessoal 

 

A dança foi explicada e apresentada aos estudantes presentes, porém, diferente das demais 

oficinas, não houve grande envolvimento dos mesmos. Mesmo não conhecendo alguma 

s instruções dos jogos e das brincadeiras, os participantes nas rodas destas oficinas, durante a 

culminância, prestaram atenção nas explicações dos instrutores e conseguiram desenvolver 

conforme as regras de cada jogo.  

O feedback positivo que esse projeto ofereceu, fez com o grupo terminasse o ano com o dever 

cumprido. Alcançou-se os objetivos iniciais e acolheu-se como aprendizado as ideias apresentadas 

pelos estudantes no decorrer das atividades. 

Os estudantes exploraram as diversas possibilidades de construção do conhecimento com 

autonomia, caráter fundamental para a formação em todas as suas etapas, demonstrando 

conhecimento sobre a temática e o conteúdo, proporcionado momentos prazerosos de aprendizagem 

mútua e significativa, desenvolvendo aspectos físicos, cognitivos e sociais, otimizando atitudes 

envolvidas no processo de aprendizagem e princípios mínimos de educação, contextualizando os 

movimentos da capoeira, de forma a serem aplicáveis e reconhecidos como conteúdo da Educação 

Física Escolar, enfatizando as três dimensões, a fim de estreitar relações, interesses futuros, o não 

preconceito e pluralidade cultural. 

 

CONCLUSÕES 

  

Com o desenvolvimento deste projeto foi possível vivenciar a importância de proporcionar 

aulas com as diferentes manifestações da Educação Física, mesmo sem materiais ou espaço 

apropriado é possível planejar e desenvolver uma atividade que possibilite a interação de estudantes 

e professores, com a comunidade escolar. Com a atual educação do país, é cada vez mais importante 

desenvolver, junto com as aulas, atividades de socialização e também, interação. Demonstrando a 

importância que a escola tem na formação dos indivíduos, tanto formação intelectual como social. 

Tematizar a Educação Física Escolar, poderá contribuir e colaborar para a interação da mente 

e do corpo, propiciando ao educando o exercício da cidadania e a conquista de sua autonomia, 

contextualizando o conteúdo desenvolvido e conscientizando sobre possíveis práticas e 

comportamentos a serem adotados para além do ambiente escolar. É evidente que possíveis 

mudanças de comportamento possibilitam a transformação do conhecimento, assim, estratégias 
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coletivas de ensino podem favorecer a aprendizagem de todos, propiciando um momento onde 

todos sentem-se pertencentes ao processo de produção de conhecimento, devido a troca de 

experiências compartilhadas entre bolsistas, estudantes e professores durante o desenvolvimento do 

projeto, contribuindo para que sejam adotadas atitudes desejáveis para a vida em sociedade, a partir 

da reflexão sobre direitos e responsabilidades em relação a vida pessoal, coletiva e social. O 

envolvimento da comunidade escolar durante a culminância do projeto, reforça a importância da 

escola como espaço sociocultural e da diversidade e da Educação Física como componente 

relevante para o processo de ensino aprendizagem. E reforça também, a importância do 

envolvimento do PIBID com a escola, deixando evidente a formação de novas experiências, através 

de estratégias, que o programa tem oportunizado a comunidade escolar. 
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RESUMO 

A água é o maior bem natural que possuímos, preservá-la é um dever de todos e uma 

responsabilidade com o futuro das gerações. Para que tenhamos uma maior responsabilidade quanto 

ao uso/desperdício devemos ter conhecimento quanto à mesma, por isso ressaltamos a importância 

de trabalhar a água como uma temática interdisciplinar para educação ambiental no ensino médio. 

Assim, o objetivo desta pesquisa é analisar a implantação de um projeto interdisciplinar tendo como 

tema a água, observando as dificuldades e percepções dos alunos ao longo da articulação do 

processo de ensino quanto ao impacto que a água tem em seu cotidiano. Este é denominado “Prática 

Profissional Integrada” (PPI), realizada no Instituto Federal Farroupilha campus São Vicente do 

Sul/RS, envolvendo o curso Técnico de Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. O projeto foi 

realizado em cinco etapas, as quais envolveram todos os estudantes das onze turmas do respectivo 

curso. Através das ações desenvolvidas foi possível verificar um aumento do interesse dos alunos 

pelos conteúdos trabalhados, a integração entre as disciplinas e maior responsabilidade quanto ao 

consumo/desperdício da água. Sabendo que os mesmos vivenciam em seu dia um estudo teórico 

específico das disciplinas básicas e técnicas. Além disso, há a necessidade de uma aproximação 

entre a teoria e a prática que é fundamental para a formação destes estudantes, seja ela tanto pessoal 

como profissional. 
 

Palavras-Chave: Água, interdisciplinaridade, ensino, educandos.  
 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

A água tem sido utilizada amplamente na literatura como tema para práticas interdisciplina-

res nas escolas, conforme Bacci e Pataca (2008) para uma educação efetiva é necessário desenvol-

ver uma visão integrada do mundo que nos cerca, uma visão que nos leve a compreender as diver-

sas esferas (hidrosfera, biosfera, litosfera e atmosfera) e suas inter-relações, bem como as interfe-
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rências geradas pelo homem no meio em que vive. 

Diante da escassez de debates sobre problemas que permeiam nossa sociedade no ambien-

te escolar, investir em educação significa proporcionar autonomia, formação e inclusão de cida-

dãos conscientes de seus direitos e deveres, cujos resultados práticos só apareceram apenas nas 

gerações seguintes (IARED, 2013), com isto ressalta-se uma problematização social dentro do 

ambiente escolar que traga ao aluno a reflexão sobre o que se quer deixar para os seus descenden-

tes quando se fala de recursos hídricos. 

Desta forma, a água assume um papel fundamental, porém ao tratar dela enquanto conteú-

do escolar, a maioria das abordagens fica restrita à disciplina de biologia, tratando-a de maneira 

isolada e descontextualizada, mostrando apenas um ciclo genérico, não havendo uma aproxima-

ção com o que o aluno está acostumado a observar no cotidiano (SANTANA, DE SOUZA E 

SHUVARTZ; 2012).  

Para que a interdisciplinaridade ocorra, temos a Prática Profissional Integrada (PPI), pre-

vista na organização curricular do curso técnico integrado em Agropecuária, a qual deve estar 

continuamente relacionada aos seus fundamentos científicos e tecnológicos, orientada pela pes-

quisa como princípio pedagógico que possibilita ao estudante enfrentar o desafio do desenvolvi-

mento da aprendizagem permanente, integra as cargas horárias de cada habilitação profissional de 

técnicas e correspondentes etapas de qualificação e de especialização profissional técnica de nível 

médio. 

Conforme Demo (2009), a educação deve recuperar a proximidade entre teoria e prática. 

Assim, a Prática Profissional Integrada articulada aos processos de ensino e aprendizagem, bus-

cam assegurar a interdisciplinaridade no currículo e na prática pedagógica, visando à superação 

da fragmentação de conhecimentos e de fracionamento da organização curricular. 

Neste sentido, diversos temas emergem como possíveis articuladores do desenvolvimento 

dessas práticas interdisciplinares e contextualizadas. Como exemplo, podemos citar os Temas 

Transversais, dispostos no PCN, os quais, apesar de constarem nos documentos oficiais desde 

1997, possuírem um caráter agregador das disciplinas (BRASIL, 1997), até o presente, não foram 

implementados de maneira efetiva na escola, tais como: ética, pluralidade cultural, meio ambien-

te, orientação sexual e saúde (COUTINHO et al. 2014). 

Assim sendo, salientamos a importância da discussão no espaço escolar sobre o tema 

água, pela sua abundância e distribuição no Planeta, pela sua proximidade do aluno, além das im-

plicações da mesma nos aspectos sociais, ambientais e econômicos (QUADROS, 2004). Logo, 

essas ações podem ser usadas como uma estratégia educacional com o intuito de favorecer a con-

textualização, flexibilização e integração entre a teoria e o mercado de trabalho, fundamentos es-

senciais para a formação dos estudantes. 

Para tanto, propõem-se uma prática interdisciplinar com o objetivo de implementar um 

projeto com o tema água, observando as dificuldades e percepções de alunos e professores ao 

longo do processo, além de elaborar materiais pedagógicos que evidenciem a aprendizagem signi-

ficativa oriunda da prática proposta e que formem cidadãos preocupados com o meio ambiente. 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa que apresenta caráter qualitativo, é definida por Gerhardt & Silveira (2009) 

como sendo a qual não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o 



 

 

198 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

aprofundamento da compreensão de um grupo social e de uma organização, se baseou na 

participação dos grupos integrantes da prática, bem como o desenvolvimento técnico e profissional 

perceptivo durante as estações apresentadas. 

Neste tipo de abordagem o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de suas 

pesquisas, sendo que o desenvolvimento da pesquisa é imprevisível e o conhecimento do 

pesquisador é parcial e limitado (GERHARDT & SILVEIRA. 2009, p. 31). Diante disto percebe-se 

uma grande expectativa quanto ao desempenho ao longo da pesquisa, sendo essencial para este o 

envolvimento dos participantes e o seu conhecimento adquirido ao longo do processo. 

A intervenção descrita baseou-se na pesquisa-ação, em que Engel (2000) aponta esta 

metodologia como um tipo de pesquisa participante engajada, em oposição à pesquisa tradicional, 

que é considerada como “independente”, “não-reativa” e “objetiva”, buscando a compreensão como 

parte da prática. Logo, a prática é o que move a pesquisa, assim tornando-a concreta e centralizada 

nos ideais propostos. 

O projeto proposto teve envolvimento dos alunos do curso Técnico de Agropecuária 

Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal Farroupilha campus São Vicente do Sul/RS, com 

participação total de todas as turmas de nível médio, totalizando 330 alunos, no ano de 2016. 

Neste mesmo contexto, contamos com a participação de professores da instituição, tanto das 

áreas técnicas como das básicas, sendo orientadores das oficinas apresentadas pelos alunos nos dias 

de campo. Estes também foram responsáveis pelas palestras de sensibilização, realizadas em um 

primeiro momento, com o objetivo de explicar o tema proposto e auxiliar nas pesquisas a serem 

realizadas pelos grupos. 

Esta proposta é composta por cinco ações (reuniões de planejamento, palestras de 

sensibilização para o tema, 2 dias de campo e 1 uma avaliação integrada) e envolve todos os 

estudantes das 11 turmas do curso e professores de todas as disciplinas. Para Campos (2009) as 

aulas de campo podem ser favorecidas se trabalhadas em ambientes não formais, em espaços 

extramuros escolares, quebrando a fragmentação do ensino por conteúdos e favorecer uma 

abordagem interdisciplinar.  

Num primeiro momento foram realizadas reuniões de planejamento para a definição do 

tema, logo ocorreram as palestras expondo a metodologia em que a atividade seria desenvolvida 

(PPI), a fim de que os estudantes entendessem a proposta e percebessem o seu verdadeiro 

sentido/significado. Além disso, alguns docentes, de diferentes áreas de conhecimento apresentaram 

palestras referentes ao tema água com o intuito de mostrar distintos olhares sobre o assunto, às 

quais seguem conforme a ordem: 1) Água como fonte de conhecimento; 2) Distribuição e 

armazenagem: passado e presente; 3) Uso e aplicações da água na agropecuária; 4) Conflitos sobre 

a água. Contemplando, desta maneira as relações intrínsecas a água, bem como as suas aplicações 

no cotidiano. 

Logo no segundo momento os alunos foram divididos em dois grupos dentro de cada turma, 

totalizando 14 estações para o desenvolvimento da segunda etapa do projeto, a qual era composta 

por dois “dias de campo”. No primeiro dia de campo os grupos deveriam apresentar aos alunos do 

primeiro ano estações, cujos temas foram escolhidos pelos mesmos a partir das palestras e vivências 

do curso, tendo como plano de fundo a água. Já no segundo dia de campo, os alunos do terceiro ano 

apresentaram respectivamente as estações aos alunos do segundo ano e às escolas visitantes neste 

dia, oriundas das cidades da região Central, totalizando 12 cidades e 26 escolas. Cada grupo foi 

orientado, obrigatoriamente, por um docente da área básica e um da área técnica. 
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No primeiro dia de campo foram apresentados oito subtemas distribuídos em estações, 

seguem os mesmos: 1) Demanda evapotransporativa de forrageiras tropicais perenes; 2) A erosão do 

solo; 3) Água na estufa: da irrigação ao manejo; 4) Sistema de hidroponia; 5) Tratamento de dejetos 

e qualidade da água; 6) A produção de biodiesel por meio do óleo de cozinha; 7) Problemas da água 

da chuva no solo; 8) Carneiro Hidráulico. 

Já no segundo dia de campo, foram apresentados 6 subtemas divididos em estações, estas 

são: 1) Consumo de água nos setores agropecuários; 2) Horta/jardim vertical sustentável; 3) 

Atividade de água nos alimentos; 4) Ambientes aquáticos como fonte de renda, esporte e laser; 5) 

Lagoas de estabilização para tratamento de dejetos da suinocultura; 6) Uso da água na produção de 

grãos. 

Desta forma, a atividade foi uma construção coletiva, a qual docentes e discentes 

trabalharam a proposta em conjunto, havendo uma troca de saberes, destacando assim, a 

importância da PPI. Além disso, a atividade serviu para que os estudantes relacionassem a teoria 

com a prática, proporcionando que o mesmo se torne autor da ação, deixando de ser um mero 

receptor de informações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A aprendizagem se construiu tanto na execução das atividades de campo, como nas 

pesquisas bibliográficas realizadas pelos grupos, onde ambos trabalharam para que se pudessem 

realizar abordagens significativas, tanta para o seu próprio crescimento como uma fonte de 

conhecimento aos demais que assistiram ás oficinas. 

As práticas educativas ambientalmente sustentáveis nos levam às propostas pedagógicas 

centradas na criticidade e na emancipação dos sujeitos, com vistas às mudanças de comportamentos 

e atitudes, ao desenvolvimento da organização social e da participação coletiva (JACOBI, 

TRISTÃO & FRANCO, 2009, P. 67), com isto se torna de extrema importância dar espaço ao aluno 

para que ele pesquise e exerça funções que reflitam de maneira positiva o seu futuro profissional. 

Os dados obtidos não são de representatividade numérica, pois acredita-se que a proposta é 

muito mais do que isso. Ao analisarmos os dados obtidos, percebe-se que houve um grande 

desempenho dos alunos quanto a sua capacidade em pesquisar aquilo que para eles é de interesse e 

que vai lhes proporcionar um maior entendimento acerca da importância da água para o nosso 

cotidiano, e o quanto isso implica no meio ambiente. 

Para Teixeira et al. (2013, p. 661) o processo educativo é objeto da educação ambiental, na 

medida em que busca possibilitar que o conhecimento histórico prepare o homem para compreender 

suas necessidades e as do ambiente em que vive. Desta forma salientamos a importância da PPI na 

formação dos estudantes, como uma preparação para a realidade do contexto social em que 

vivemos, onde a preocupação com o meio ambiente deve ser colocada como prioridade. 

Durante toda a prática a palavra água foi utilizada como uma “palavra problematizadora”, 

porque a problematização aqui não é uma atividade vazia, ela possui um significado político, uma 

discussão da realidade vivida (SCHWARZ et al. 2016, p. 657). Desta forma, buscou-se trazer para o 

espaço institucional uma ampla discussão sobre a água, trazendo soluções e resultados 

significativos para que possamos compartilhar desta e fazer das nossas atividades rotineiras algo 

mais responsável e consciente. 

A PPI reforça que o educando deve ser um atuante em sala de aula, pois o maior objetivo da 
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ação é propiciar que o mesmo construa seu próprio conhecimento, utilizando de seus conhecimentos 

empíricos associados às estações propostas na atividade, ou seja, consiga criar relações da água com 

as demais disciplinas previstas, assegurando uma problematização social a qual proporciona uma 

maior reflexão quanto ao uso/desperdício abusivo da água. 

 

CONCLUSÕES  

 

Partindo dos conhecimentos abordados ao longo do texto foi possível verificar um maior 

interesse dos educandos nas atividades propostas, tal fato se observou a partir da participação do 

mesmo durante o planejamento das atividades, havendo uma integração entre os conteúdos básicos 

com os técnicos. Assim possibilitando uma visão ampliada diante os conteúdos anteriormente 

expostos somente em sala de aula, e ao mesmo tempo a aproximação deste com a realidade. 

A atividade de ensino integrada proporcionou a aproximação do estudante com a prática 

profissional e também uma maior preocupação quanto aos recursos hídricos. Desta forma, abriu-se 

a possibilidade para novas reflexões, olhares e atitudes, seguindo a premissa de que somos 

indivíduos que aprendem e ensinam (HOFSTATTER, 2016. p. 630).  

O maior objetivo da ação foi propiciar que o mesmo construísse seu próprio conhecimento e 

logo criassem relações da água com as demais disciplinas previstas, assegurando uma 

problematização social a qual proporciona uma maior reflexão quanto ao uso/desperdício abusivo 

da água. 
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RESUMO 

Na cidade de Cachoeira do Sul está presente em suas margens o rio Jacuí que tem uma enorme 

importância para a cidade por ser um ponto para atividades esportivas, lazer, pesca e fonte de 

abastecimento de água para a comunidade e para as lavouras de grãos que são à base da economia 

regional. Devido o rio perpassar pela cidade e interferir diretamente na vida da população a temática 

do rio Jacuí foi utilizada em um projeto escolar utilizando a metodologia de sequência didática com 

as turmas de 9º anos de um colégio privado do munícipio. O grupo docente da área das Ciências da 

Natureza desenvolveu o projeto do rio Jacuí com o objetivode sensibilizar os educandos acerca da 

importância do rio para a cidade e região e seus impactos sociais, econômicos e ambientais, 

utilizando assim o desenvolvimentode aulas teóricas e práticas dentro da área do conhecimento de 

acordo com a realidade local. Neste relato de experiência estão descritos as atividades de campo que 

foram realizadas no ano de 2016 nas sangas da cidade em que os estudantes realizaram observações, 

descrições, registros e analises da qualidade físico-química da água e as atividades que serão 

realizadas no ano de 2017 como sequência do projeto com estudante que estão agora no 1º ano do 

ensino médio. Os estudantes elaboraram relatórios com os dados obtidos sobre o projeto e 

conseguiram perceber o ensino mais integrado pela área do conhecimento. 

 
 

Palavras-Chave:Rio Jacuí, Sequência didática, Ciências da Natureza, Água. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A bacia hidrográfica do Jacuí é constituída pelos rios: Vacacaí, Vacacaí-mirim, Pardo, 

Taquari, Antas e do próprio rio Jacuí com comprimento de 860 Km (KEMEL;  CARDOSO, 2007). 

O rio Jacuí está situado na porção centro-leste do Estado do Rio Grande do Sul com presença das 

províncias geomorfológicas Planalto Meridional, Depressão Central, Escudo Uruguaio-Sul-Rio-

grandense e Planície Costeira. Sua nascente fica a menos de 500 metros da nascente do rio Passo 

Fundo na cidade de Passo Fundo. Fazem parte da bacia 42 municípios totalizando 370 000 

habitantes (COAJU,2017). Os municípios mais populosos da bacia são Passo Fundo, Cruz Alta e 

Carazinho e representam 40% da população. 

A cidade de Cachoeira do Sul é a maior cidade nas margens do rio Jacuí composta por uma 

população de 85 600 pessoas segundo estimativa do IBGE (2016) apresenta índice de 

mailto:franciscoquímica12@gmail.com
mailto:amilto.dalcin@maristas.org.br
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desenvolvimento humano municipal de 0,742 em 2010 (ATLAS BRASIL, 2013).  

 Na bacia encontram-se as barragens de Emestina, Passo Real que possuem superfície total 

de 201 Km2 e o solo da região tem como principal uso na agricultura, os seus campos, matas e suas 

margens apresentam pouca mata ciliar (MINISTÉRIO PÚBLICO, 2008).  

 O rio Jacuí no estado do Rio Grande do Sul assim como na cidade de Cachoeira do Sul 

temimportância econômica e social, a área do turismo com sua praia nova, atividade de pesca, 

plantio de arroz e soja entre outras culturas, extração de areia e saibro e abastecimento de água para 

a comunidade local(KEMEL; CARDOSO, 2007). 

 A partir do contexto local do rio perpassando o município de Cachoeira do Sul, um dos 

colégios privados dacidade contacom seu compromisso relacionando o ensino e interligado com a 

comunidade local. Por meio dessa preocupação foi criado o projeto do Rio Jacuí como forma de 

promover o ensino que possibilita desenvolver a sensibilidade dos estudantes e da comunidade 

sobre a realidade local e a reflexão dos sujeitos envolvidos na importância do rio para a cidade. O 

projeto consiste em realizar uma sequência didática na área das Ciências da Natureza integrando os 

seus componentes de química, física e biologia com os seus conteúdos específicos teóricos e 

práticos ocorrendo uma transposição para o contexto local.  

A sequência didática consiste em um conjunto de atividades, estratégias e intervenções 

planejadas em todas as etapas pelo docente para que os discentes possam ter condições favoráveis 

para alcançar a compreensão do tema ou conteúdos propostos e por consequência desenvolvam a 

sua reflexão e apreensão no ensino (LEAL, 2013). 

Dentro das vantagens do uso da sequência didática está a socialização com outras áreasdo 

conhecimento, pois os temas que apresentam um grau de complexidade e difícil compreensão 

quando trabalhados em disciplinas fragmentadas, a sequência didáticaserve como  um instrumento 

metodológico para alcançar os objetivos educacionais (GIORDAN; GUIMARÃES; MASSI, 2012). 

 O projeto tem como objetivo integrar a área das Ciências da Natureza com ações teóricas e 

práticas inseridas na realidade local para os estudantes compreenderem o impacto social, econômico 

e ambiental do rio Jacuí nas margens do município de Cachoeira do Sul.  
 

METODOLOGIA 
 

Os docentes da área das Ciências da Natureza reúnem-se uma vez no mês para planejar em 

conjunto a sequência didática do projeto Rio Jacuí dos anos de 2016 e 2017. Durante o ano letivo de 

2016 foram desenvolvidos atividades práticas, debates, uso de documentários em aula, produção 

textual, campanha no dia mundial da água e saída de campo para visitar as sangas na área urbana e 

rural do município.  

Esse trabalho foi desenvolvido com as turmas de 9º anos do ensino fundamental anos finais 

de um colégio privado situado no município de Cachoeira do Sul -RS. As ações desenvolvidas estão 

dentro do planejamento de uma sequência didática na área das Ciências da Natureza pelos 

professores dos componente curriculares de química, física e biologia.A problemática elaborada 

pela área foi os principais mananciais de água que circundam Cachoeira do Sul favorecem a 

manutenção da vida humana?A partir da problemática os docentes elaboram uma sequência didática 

para ser executada durante o ano letivo.  

A sequência didática iniciou-se no ano de 2016 com as turmas de 9º anos e segue no ano de 

2017 com as turmas agora no 1º ano do ensino médio. As etapas da sequência didática que serão 

realizadas contarão com: aulas expositivas, documentários exibidos e discutidos, aulas práticas, 
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textos científicos para leitura e debate e saídas de campo pelo rio do início das suas margens no 

município até o fim e a visita as hidrelétricas.  

No ano de 2016 cada turma foi dividida em quatro grupos com cinco integrantes, cada grupo 

ficou responsável por monitorar a qualidade da água de uma sanga. Para isso realizamos uma saída 

de campo para visitar as sangas da cidade e foram divididas entre os grupos.  

 

Grupo 1: Sanga do Amorim 

Grupo 2: Passo d’ areia 

Grupo 3: Ferreira 

Grupo 4: Inês 

 

Cada grupo composto pelos estudantes ficou responsável por coletar as informações 

referentes as análises físico-química água e posteriormente apresentar em forma de um relatório 

escrito. As análises biológicas serão realizadas no ano de 2017 nas turmas de 1º anos do ensino 

médio. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dentre as observações realizadas pelos grupos nos relatórios apresentaram as descrições das 

poluições ambientais não apenas da água, como também do solo. Além disso, identificaram a 

presença de resíduos sólidos como diversos lixos, poluição gasosa percebida através dos odores 

próximos ao rio e despejo de esgoto na água nas regiões mais povoadas.  

 A falta de cumprimento das leis ambientais também foi percebida pelos grupos, como a 

presença de plantas exóticas falta de mata ciliar nas margens do rio possibilitou a erosão em alguns 

locais e a instalação de casas residências próximas às sangas. Foi detectado que os locais povoados 

a margem do rio, não estão preparados para períodos de chuvas intensas, correndo o risco de 

alagamentos e de transmissões de doenças para as comunidades em que vive em torno das sangas. 

Além das observações descritas os educandos coletaram amostras de águas para analisar no local e 

outras na escola sendo determinado o pH, turbidez, condutividade elétrica, vazão, profundidade, 

largura e distância do local de coleta das sangas.  

Os resultados apresentados não são para fins científicos e sim marcadores de irregularidade, 

de alteração comparada aos padrões de qualidade da água potável. Os estudantes determinaram no 

local da coleta o pH das amostras de água e as três primeiras sangas apresentaram pH igual a 6 e a 

sanga 4 apresentou um pH igual a 7 dentro do padrão de qualidade de água entre 6,5 a 8,5 de pH. A 

condutividade elétrica é apresentada na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Valores de corrente elétrica determinado nas sangas do munícipio de Cachoeira do Sul 

 

Sanga Corrente elétrica 

Sanga 1 15 mA 

Sanga 2 30 mA 

Sanga 3 0,2 mA 

Sanga 4 22 mA 

Podemos observar através dos resultados obtidos pelos grupos que as amostras 1,2 e 4 

apresentam grande quantidade de corrente elétrica comparada a água potável que apresenta 
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condutividade elétrica próxima de zero. O resultado permite explorar várias possibilidades de o 

porquê está alta a condutividade das amostras, como por exemplo, a presença de íons dissolvidos 

que aumentam a corrente elétrica pode ser causada por resíduos liberados de indústrias, residências 

domésticas, da agricultura da região e sedimentos.  

Os estudantes determinar através da fórmula de vazão, qual era a vazão nos trechos 

pesquisados, além de medir profundidade e largura da água são apresentados na tabela 2. 
 

Tabela 2. Dados da vazão, profundidade e largura coletados das sangas trabalhados nas aulas teóricas e práticas 

 

Sanga Vazão m3
 Profundidade cm Largura cm 

Sanga 1 4,43 46 470 

Sanga 2 2,01 15 240 

Sanga 3 6,87 18 450 

Sanga 4 2,91 22 165 
 

Nas descrições dos estudantes os sujeitos responsáveis pelos efeitos das ações antrópicas são 

os governos e a comunidade próxima aos pontos de coletas. Tanto a saída de campo como as 

análises realizadas no laboratório estão ao encontro dos conteúdos específicos trabalhados 

anteriormente a saída de campo, permitindo maior compreensão e realizando a busca por uma 

aprendizagem por área do conhecimento e não apenas fragmentada em cada disciplina. A área das 

Ciências da Naturezabusca interagir com o contexto dos estudantes procurando uma maior 

sensibilidade por parte desses pertencentes a comunidade local. 

A interdisciplinaridade é um desafio, segundo Fazenda (2002) traz que os professores não 

foram preparados nas universidades para trabalhar de modo interdisciplinar e dessa forma sentem-se 

inseguros para executar essa tarefa.  As atividades elaboradas pelos docentes da área das Ciências 

da Natureza, realizadas por meio do projeto do rio Jacuí tinham o objetivo de possibilitar momentos 

interdisciplinares aos educandos, mas essas atividades foram desafios constantes para o corpo 

docente, assim como para os discentes que não são habituados a trabalharem dessa forma integrada. 

A elaboração de uma sequência didática interdisciplinar tem a função de integrar os 

componentes curriculares e não eliminá-los, de acordo com Araújo (2003) a interdisciplinaridade 

deve tornar as disciplinas comunicativas entre si, deve ocorrer trocas e cooperação entre os 

profissionais e áreas envolvidas, ocorrendo um compartilhamento de ideias e opiniões entre duas ou 

mais disciplinas 

 

A imagem 1apresenta os registros realizados pelo grupo 3 na sanga Ferreira. 
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Figura 1. Imagens registradas pelo grupo 3 da sanga Ferreira. 

 

 As observações realizadas pelo grupo no local são relatadas a presença de residências ao 

lado da sanga, canos despejando esgoto das casas diretamente na sanga e a presença de lixos. 

 Atividades desta natureza permitem que o estudante haja como protagonista no processo de 

aprendizagem, se colocando com agente ativo buscando relacionar os conteúdos específicos com 

temas de interesse e próximos de suas realidades. Os discentes participaram ativamente das 

atividades da sequência didática da área das Ciências da Natureza contribuindo com um ensino 

integrado e motivador. Cunha (2006) destaca que o protagonismo estimula a autoria dos aprendizes 

na produção do conhecimento, tanto os estudantes como os professores são sujeitos em diferentes 

posições que atuam de modo ativo na aprendizagem. 

 As avaliações deste projeto ocorreram por meio dos relatórios apresentados que foram construídos 

ao longo de um trimestre. 
 

 

CONCLUSÕES 
 

Os projetos por áreas do conhecimento devem aparecer cada vez com maior frequência nas 

escolas, permitindo um ensino mais integrado que fuja do modelo fragmentado de disciplinas. O 

desenvolvimento a partir de um projeto que possibilite que os estudantes reflitam em suas ações, 

seu consumo de água e melhore a compreensão dos conteúdos trabalhados no espaço escolar como 

erosão, pH, condutividade, leis, qualidade de vida, estudos das doenças, economia e sociedade, 

relacionados com comunidade local.  

A metodologia de sequência didática utilizada como temática do Rio Jacuí, permitiu planejar 

estratégias que facilitaram e incentivaram os estudantes a aprender assuntos ligados a área das 

Ciências, além de integrar os docentes da área a trabalhar em conjunto a partir da realidade local e 

de modo interdisciplinar e não mais um ensino fragmentado. O compromisso do colégio está com a 

comunidade em prol da formação acadêmica, autonomia do sujeito para intervir nas decisões e 

ações de seu meio se fazem presentes no ensino como forma de promover a qualidade de vida dos 
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nossos estudantes, além de auxiliar na criatividade e criticidade agindo como cidadãos participantes 

do munícipio onde vivem. 
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RESUMO 

Esse trabalho apresenta concepções sobre a aprendizagem que se estabelece a partir da participação 

de estudantes e professores em um grupo de investigação científica, multisseriado (envolvendo 

estudantes de EF e EM) e interdisciplinar, com encontros no contraturno do período curricular. A 

investigação de que trata esse trabalho consiste na observação dos encontros do grupo de iniciação 

científica, no qual os pesquisadores identificaram a pesquisa-ação enquanto metodologia 

norteadora, uma vez que o professorse insere em um grupo de investigação científica de estudantes 

com vistas à melhoria na aprendizagem de Ciências.Após, observação dos encontros desse grupo de 

iniciação científica, fez-se uma revisão bibliográfica a partir das palavras-chave iniciação científica 

e ensino pela pesquisa. Elucidando que o ensino pela pesquisa e os grupos de iniciação científica 

são importantes alternativas para a Educação, visto que trabalham de forma direta com o contexto 

dos estudantes e de maneira interdisciplinar.Além de evidenciar que muitas pesquisas vêm sendo 

desenvolvidas nos temas relacionados e apresentados, todas fundamentando novas indagações que 

apontam a necessidade de desdobramentos e aprofundamentos direcionando estratégias de ensino 

mais participativas do ponto de vista da construção real de conceitos que impliquem diretamente na 

mudança atitudinal dos envolvidos, frente suas escolhas no mundo. 
 
 

Palavras-Chave:Ensino de Ciências, Investigação Científica, Aprendizagem, Educar pela Pesquisa. 

 
 

INTRODUÇÃO 

Uma constante diminuição no interesse de jovens em frequentar cursos de licenciatura, em 

especial das disciplinas da área das Ciências da Natureza, como Biologia, Física e Química, tem 

sido percebida. Essa diminuição na procura por esses cursos não tem reflexo na busca a outros 

cursos superiores que também trabalham com investigação científica, como as Engenharias, a 

Química Industrial e a Computação, por exemplo. Gestores dos cursos de licenciaturas de Química, 

Física e Biologia que estão funcionando nas mais destacadas universidades brasileiras, estão 
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preocupados com a qualificação dos futuros professores que irão formar e também com os 

componentes curriculares da área de conhecimento das Ciências da Natureza e suas Tecnologias no 

ensino médio, em decorrência da formação destes professores e das características especiais desta 

formação para as Ciências Naturais do6º ao 9º ano. Ao longo das últimas décadas podemos verificar 

que várias mudanças estão acontecendo em relação à formação inicial destes professores de 

Ciências Naturais no Brasil, sendo que uma destas melhorias está diretamente ligada a mudança na 

estrutura de organização dos cursos de licenciatura que formam o professor de Ciências Naturais do 

Ensino Fundamental (MALDANER; SANDRI; NONENMACHER, 2008).Assim, pode-se perceber 

uma disposição dos jovens por processos que envolvem a investigação científica. No entanto, a 

prática da investigação científica não é comum nos currículos escolares, formal ou informalmente. 

A curiosidade faz parte da natureza humana. Logo, o fato de perguntar, querer saber, buscar e 

investigar, caracteriza-se em fazeres da pesquisa.  

Entender como a pesquisa tem modificado as formas de aprendizado dos estudantes e como 

ela é percebida pelos estudantes é um dos desafios que um Grupo Estudantil em Iniciação Científica 

(GEIC) oferece aos estudantes de uma escola de Educação Básica do município de Rio do Sul/SC. 

Este grupo proporciona algumas contribuições em relação a conteúdos conceituais, procedimentais 

e atitudinais. Também contribui com a construção de conceitos científicos para estudantes da escola 

de Educação Básica. O GEIC proporciona aos seus participantes a promoção da educação científica 

em espaços não formais, pois os mesmos realizam visitações, saídas a campo, experimentações, 

entrevistas com especialistas da área do tema que está sendo pesquisado e posteriormente fazem a 

divulgação de seus resultados, sendo eles: publicações de artigos, livros, participação em eventos, 

entre outros. 

Esse trabalho ressalta a importância da inserção da pesquisa nas atividades escolares 

cotidianas, visto que reflete aquilo que o estudante realmente deseja aprender, motivado pela prática 

do grupo já citado – GEIC, fez-se uma revisão bibliográfica. A pesquisa objetiva sanar dúvidas, 

resolver problemas, satisfazer necessidades e curiosidades, criar algo novo para os professores 

dessas escolas e, mesmo, para seus formadores. Para iniciar uma pesquisa é importante que se 

desenvolva no estudante o caráter de investigador, estimulando a vontade de querer saber mais. É 

relevante a compreensão de que os próprios professores também necessitem de formação para a 

pesquisa, visto que as formações em licenciaturas não contemplam, em geral, essa prática. O ser 

humano “[...] aprende pela investigação, na procura de soluções para os problemas, na curiosidade, 

pela ausência de algo” (GALIAZZI, 2005, p.19). Uma aula com pesquisa é importante para a 

construção de uma aprendizagem significativa, onde os estudantes passem a interagir e também 

reconstruir seus conhecimentos a partir de debates entre os integrantes num mesmo espaço. 

Conforme afirma Moraes (2002, p. 139), “[...] o verdadeiro produto da educação pela pesquisa é a 

sua qualidade política transformadora. Na medida em que a educação pela pesquisa promove 

sujeitos autônomos e capazes de decisão própria, possibilita a transformação das realidades em que 

estão inseridos”. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa de que trata esse trabalho consistiu na revisão bibliográfica sobre a pesquisa 

enquanto princípio educativo alicerçador de estratégias de ensino que protagonizem o estudante no 

processo de ensino e de aprendizagem, valorizando a pergunta e oportunizando a autoria dos 

mesmos. 
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Os autores acompanharam 15 encontros do GEIC subsequentes semanalmente, entre os 

meses de maio a novembro de 2016 e a partir da observação da condução metodológica nos 

mesmos, realizou-se a pesquisa bibliográfica sobre o educar pela pesquisa (incluindo a pesquisa 

enquanto princípio pedagógico), a iniciação científica e a pesquisa-ação enquanto metodologia 

condutora dos encontros, uma vez que o professor coordenador participa do processo. 

Segundo Kemmis e McTaggart(1988), a pesquisa-ação é definida como uma forma de 

pesquisa coletiva, autorreflexiva, empreendida por participantes de situaçõessociais para melhorar a 

produtividade, racionalidade e justiça de suas próprias práticas sociais ou educativas, assim como a 

sua compreensão em relação a tais práticas e as situações em que ocorrem.A pesquisa-ação visa 

sempre a uma mudança, termo que não é sempre fácil de precisar (Jeannet, 1985). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A observação nos encontros do GEIC permitiu a constatação da participação contínua e 

comprometida dos estudantes envolvidos, em um total de 14 sujeitos, do 8º ano do Ensino Funda-

mental a 3ª série do Ensino Médio, caracterizando, dessa forma, um grupo multisserial, interdisci-

plinar, devido aos diferentes temas pesquisados. Os encontros ocorrem no contraturno curricular. 

Nesse contexto, definiu-se a etapa da revisão bibliográfica relacionada ao desenvolvimento 

do fenômeno observado. Os textos selecionados para compor o corpus de análise dessa investigação 

foram alcançados por meio de busca em repositórios como o Scielo e o Google Acadêmico a partir 

das seguintes palavras-chave iniciação científica e ensino pela pesquisa. 

 

Iniciação Científica 

 

A iniciação cientifica é uma forma de comprovar ou descartar hipóteses elaboradas pelos es-

tudantes em uma atividade investigativa. Para envolver os mesmos e estimulá-los a concretizar uma 

produção científica, tem-se como ideia central a resolução de um problema do cotidiano.  

Partindo deste pressuposto, faz-se necessária uma organização das hipóteses a serem inves-

tigadas, tornando-as objetivos a serem alcançados no percurso da investigação.  A partir destes ob-

jetivos buscam-se várias fontes informativas, o que possibilitará a ampliação de conhecimentos so-

bre o tema pesquisado. A medida que a pesquisa avança, aparecerão termos científicos que deverão 

ser esclarecidos, oportunizando ainda, a alfabetização científica dos envolvidos.  

Ressalte-se aqui a importância da participação dos estudantes na iniciação científica. O pro-

jeto ganha relevância a partir da consideração da pergunta dos estudantes. Segundo Caderno 7 

(2014, p. 7), “em se tratando da formulação de uma pergunta a partir de uma curiosidade, ou de uma 

dúvida, a intervenção do professor tem por objetivo fazer o estudante refletir a respeito da pergunta 

inicial que ele propõe”. 

Além dos conteúdos conceituais, também os procedimentos adotados pelos estudantes e as 

atitudes que assumem para desenvolver esses conteúdos devem ser valorizados pelo professor. Uma 

aprendizagem significativa deve permitir a apropriação dessas três formas de conteúdo. Para que 

um estudante se aproprie de conceitos é importante que possa estabelecer relações significativas 

com outros conceitos. Segundo Pozo (2000, p. 22), “[...] quanto mais entrelaçada estiver a rede de 

conceitos que uma pessoa possui sobre uma determinada área, maior será a sua capacidade para 

estabelecer relações significativas e, portanto, para compreender os fatos próprios dessa área”. Por 
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outro lado, considerar os procedimentos dos estudantes durante o processo de ensino-aprendizagem 

significa dar importância ao conjunto de ações que compõem uma prática. Para Coll e Valls (2000, 

p. 77), “[...] trabalhar os procedimentos significa revelar a capacidade de saber fazer, de saber agir 

de maneira eficaz”. Em relação aos conteúdos atitudinais, segundo Sarabia (2000), podem ser 

ensinados e aprendidos. É importante que os estudantes percebam a importância em envolverem-se 

nos processos de ensino.  

 

O ensino pela pesquisa 

 

O ensino pela pesquisa é uma importante opção de construção curricular, podendo ser em-

pregado como forma de ação investigativa interdisciplinar. Da mesma forma, o ensino pela pesquisa 

oferece uma opção pedagógica que leva aos estudantes a possibilidade de mostrar seu conhecimento 

e avançá-lo a partir do que já está constituído, permitindo que o estudante tenha constante interação 

com seus colegas e seu professor. Essa relação é justificada por Vigotski (1991), ao afirmar que se 

aprende melhor na relação com os outros, o que incentiva o uso da pesquisa pelos estudantes e pelo 

professor. Segundo Ribeiro e Ramos (2015, p. 96), “[...] é importante, para isso, que as pessoas co-

loquem-se com uma atitude indagadora e de diálogo frente a esse mundo. Nesse sentido, o ato de 

perguntar implica entrar em contato com um conjunto de possibilidades de aprender, bem como 

com um conjunto de conhecimentos disponíveis”.  

 Nesse contexto, tem-se a pergunta do estudante como ponto de partida para o ensino pela 

pesquisa. O ensino pela pesquisa contribui para a constituição de estudantes com capacidade de 

investigação a partir de seus próprios questionamentos, de argumentar e comunicar seu novo pensar 

com vistas à validação desse pensar no coletivo da sala de aula (MORAES; GALIAZZI; RAMOS, 

2004). 

 A aprendizagem surge a partir de ações sociais e não somente de ações individuais. Nas 

ações sociais há partilha de repertório – conhecimento e experiência -  e construção coletiva. 

Vigotski, por meio de sua teoria da zona de desenvolvimento potencial (1991) mostra a importância 

do trabalho coletivo em função da aprendizagem, “aumentando a eficiência e utilidade dos métodos 

de diagnóstico dos problemas educacionais” (RIBEIRO, 2013). A aprendizagem em comunidades, 

dessa forma, é compreendida em função da mediação em um grupo, de forma que o envolvimento 

de um componente colabora na aprendizagem de todos (Ibid.). A interação entre os estudantes, 

ainda segundo Vigotski, melhora o aprendizado pois, segundo Ribeiro e Ramos (2012), “produz 

conflitos cognitivos e pensamentos de alta qualidade, e a perspectiva motivacional que é observada 

pela ideia de que todos os componentes do grupo podem aprender”. Assim, compreende-se a 

mediação como um novo membro da comunidade de aprendizagem. Um pressuposto importante da 

mediação e da aprendizagem em comunidades é a compreensão por parte do professor de que os 

estudantes podem adquirir domínio nos conteúdos estudados a partir do compartilhamento com os 

demais membros dessa comunidade. 

Grupo estudantil em iniciação científica 

Dentro da perspectiva de oportunizar conversações e atividades contextualizadas a 

problemas cotidianos, surgem indagações: é possível promover discussões conceituais envolvendo 

estudantes de séries diferentes? Haveria participação efetiva dos estudantes em atividades não 
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“gratificadas por notas” no contraturno das aulas curriculares? Contribuiriam estas atividades para a 

construção relacional dos temas explorados? Buscando equacionar estas indagações constituiu-se 

um grupo de estudo, de iniciação científica, que surgiu da afinidade entre estudantes do Ensino 

Fundamental e Médio e professores de Ciências e Biologia. 

 Note-se a importância da busca que os estudantes fazem por compreender as Ciências em 

uma situação paralela aos ensinamentos que recebem de seus professores nas aulas regulares. No 

Grupo de Iniciação Científica existe uma tentativa de vencer o discurso acadêmico que os 

professores utilizam em suas aulas, o que, em outra análise, trata-se de uma exigência do currículo 

escolar e dos desafios a que todos os estudantes do Ensino Médio devem submeter-se, como o 

vestibular e o Enem.  

Grupos de investigação científica são espaços que permitem que professores e, em especial, 

os estudantes, aproximem-se dos processos de investigação. Há a possibilidade de se realizarem 

experimentos que explorem os conteúdos trabalhados pelo professor em sala de aula, bem como de 

pesquisar sobre outros assuntos que sejam de seus próprios interesses. Os participantes de grupos de 

investigação científica promovem ações interativas, usando recursos da tecnologia educacional que 

requeiram a atenção e a concentração constantes. Há um destaque para atividades experimentais, 

vídeos, jogos e simulações. 

Essas manifestações dos estudantes revelam um interesse em estender o conhecimento em 

Ciências para além da sala de aula. A compreensão de fenômenos e relacionar os conteúdos com seu 

cotidiano se incluem na motivação que esses estudantes têm em estudar Ciências e participar desses 

grupos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir dos encontros, percebe-se que é possível promover discussões conceituais envolvendo 

estudantes de séries e níveis diferentes, uma vez que todos se comprometeram e interagiram durante 

as leituras, discussões, pesquisas, experimentação, buscando o entendimento dos assuntos 

explorados nos respectivos projetos.  

Nos momentos de abordagem conceitual emergem novas indagações: será real a ideia de pré-

requisitos nos conteúdos conceituais das áreas envolvidas? As propostas curriculares apresentadas 

pelos livros didáticos podem ser reestruturadas pelo professor? Tais indagações despertam 

indubitavelmente a qualificação para uma nova pesquisa.  

A presença dos estudantes nos encontros e atividades desenvolvidas podem comprovar um 

envolvimento real dos mesmos, que permanecem e atuam em todas as etapas propostas, uma vez 

que não recebem gratificações explícitas por parte das disciplinas devido à sua participação.  

O diálogo relacional dos conceitos estudados pelas disciplinas, em um contexto real, cotidiano, 

permeia todo o trabalho, tornando os encontros, momentos intensos de estudo, com a participação 

efetiva de todos, oportunizando aos professores situações de troca e construções reais. A leitura e a 

busca por leituras complementares motivam os estudantes nas aulas curriculares, evidenciando-se 

uma maior e mais articulada participação dos mesmos em discussões de temas científicos. 

Muitas pesquisas vêm sendo desenvolvidas nos temas aqui relacionados e apresentados, todas 

fundamentando novas indagações que apontam a necessidade de desdobramentos e 

aprofundamentos que indiquem estratégias de ensino mais participativas do ponto de vista da 
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construção real de conceitos que impliquem diretamente na mudança atitudinal frente suas escolhas 

no mundo.  
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RESUMO 

 

Apresentamos um relato de experiência realizado no componente curricular de Ciências da 

Natureza com três turmas de 6º ano em uma escola privada em Santa Maria-RS. O objetivo do 

trabalho foi desconstruir a visão inadequada da ciência e dos cientistas por parte de muitos 

estudantes. Para auxiliar nesse processo foi utilizado um desenho animado. Os desenhos animados 

podem ser utilizados como ferramentas didáticas de interesse dos estudantes. Desse modo, utilizou-

se um episódio do “Show da Luna”, o qual apresenta conceitos científicos de uma maneira atrativa 

e conforme preconiza a comunidade científica atual. Após a exibição da animação os educandos 

foram desafiados a criar um roteiro de uma história e posteriormente realizar a gravação de um 

vídeo semelhante, apresentando curiosidades de ciências conforme o interesse do grupo. Os 

estudantes tiveram suporte docente na construção do roteiro assim como nas gravações dos vídeos. 

Após serem gravados e editados pelos grupos de estudantes, os vídeos foram exibidos em aula. A 

turma mostrou-se empolgada com as atividades desenvolvidas, pois puderam pesquisar assuntos de 

seu interesse e ainda utilizar o celular e outras tecnologias na realização da atividade.  O objetivo do 

trabalho foi atingido uma vez que os discentes agiram como protagonistas no processo de 

aprendizagem e compreenderam a atuação dos cientistas e as contínuas mudanças que ocorrem na 

área de ciências. 
 

Palavras-Chave: Desenho animado, Criação de vídeo, Show da Luna, Protagonismo. 
 

 

INTRODUÇÃO 

  

 A utilização de vídeos pode ser uma ferramenta interessante no ensino de ciências, visto que 

a televisão é um grande atrativo para crianças e adolescentes. Existem inúmeros filmes, vídeos, 

desenhos que podem ser utilizados na sala de aula para explorar os conteúdos de Ciências da 

Natureza. 

  A organização e o planejamento em que são realizadas as exibições dos filmes devem 

sempre priorizar o caráter didático e não apenas assistir sem proposito, por isso cabe ao docente 

planejar a intervenção com o uso de filmes. De acordo com Moran (1995), exibir um filme sem 

discuti-lo, sem integrar ao assunto trabalhado não é considerado satisfatório didaticamente. 

Uma possibilidade para auxiliar no planejamento de atividades com vídeos é a inserção de 

uma sequência didática (SD), pois de acordo com Kobashigawa et al(2008),  essa é uma intervenção 
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planejada que auxilia na compreensão de assuntos de ciências. Além disso, Leal (2013) debate que a 

SD tira o professor do papel de detentor do conhecimento, podendo ser planejada contendo tema, 

objetivo, justificativa, tempo estimado, material, avaliação, entre outros tópicos. 

Os desenhos animados podem ser classificados de acordo com Mesquita e Soares (2008) em 

desenhos educativos com função de ensinar e desenhos criativos, para entretenimento.  Os autores 

abordam também a utilização de desenhos animados como “O Laboratório de Dexter” e “Jimmy 

Nêutron, o menino gênio” e a visão passada aos telespectadores a respeito de ciências e o trabalho 

dos cientistas.  Os autores apontam que a imagem exibida por esses dois desenhos e de meninos 

cientistas, com inteligência acima da média que trabalham sozinhos em seus laboratórios realizando 

experimentos e sem vida social. Desenhos como os citados mostram a visão de uma ciência 

masculina, indestrutível, individualista e para poucos, construindo uma visão errada de quem 

realmente são os pesquisadores intitulados “cientistas” e como de fato ocorre as pesquisas 

relacionadas a ciências. 

É de substancial importância desconstruir a ideia da Ciência abordada pela mídia ainda 

muito forte trazida pelos estudantes. Cabe aos professores de ciências buscar uma mudança nas 

concepções dos alunos sobre natureza do conhecimento científico. É possível inclusive exibir 

outros desenhos animados que mostram visões diferenciadas de ciências e problematizar com as 

turmas, um exemplo de desenho com potencial a ser explorado é o “Show da Luna”, pois aborda 

temas de científicos além de ser uma animação de produção brasileira.  Conforme Souza e 

Guimarães (2013) colocam que no ensino de ciências, os filmes têm um papel importantíssimo de 

divulgação e disseminação de conceitos científicos, aproximando a ciências do cotidiano das 

pessoas. 

 Além da exibição de vídeos, a construção desses também pode ser uma ferramenta 

diferenciada ao ensino de ciências para atrair os discentes, uma vez que no processo de filmagem 

os estudantes podem utilizar as tecnologias como o uso do celular, tentando aproximar o ensino ao 

contexto dos educandos. 

 Os estudantes começam a ter um contato maior com o ensino de ciências, a partir do 6º ano 

do ensino fundamental anos finais, pois geralmente até o 5º ano ocorre a unidocência com um 

profissional da pedagogia que dá conta de diversas áreas e não um especialista na área de ciências 

da natureza. Diante dessa realidade, muitos discentes não trabalharam ainda os conceitos de 

ciências e acabam tendo percepções equivocadas da área.  

Sendo assim, este trabalho tem o objetivo de abordar as potencialidades do desenho animado 

“Show da Luna” para o ensino de ciências, e na desconstrução de ideias deturpadas sobre o 

conhecimento científico e quem “faz” ciências. 

 
 

METODOLOGIA 

 

 O presente trabalho é um recorte do projeto desenvolvido em forma de SD ao longo do 

primeiro trimestre letivo em 2016. A prática ocorreu em uma instituição privada localizada no 

município de Santa Maria-RS. O componente curricular envolvido no projeto foi Ciências da 

Natureza e contou com a participação de três turmas de 6º ano do Ensino Fundamental anos finais.  

 O projeto emergiu por meio das aulas introdutórias de Ciências da Natureza devido as visões 

deturpadas dos estudantes em relação a ciências e cientistas. Desta forma o trabalho foi 
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desenvolvido ao longo de um trimestre com diferentes intervenções ao longo de cada etapa, 

buscando desmistificar a ideia de ciência como irrefutável e cientistas como seres inatingíveis e 

distantes da realidade. 

 Dentre as intervenções realizadas utilizamos o desenho animado “Show da Luna” para 

abordar a temática em questão. Selecionamos inicialmente o episódio intitulado “Nem tudo nasce 

da semente?”, o qual foi assistido pelos estudantes, iniciando em seguida um debate com algumas 

questões norteadoras. 

 O desenho animado, assim como o debate, foi utilizado para começar a desconstrução da 

concepção inadequada sobre cientistas e da ciência como verdade absoluta, além de discutir a 

utilização de um método científico pela personagem Luna, com problematizações, pesquisas, 

hipóteses, experimentações entre outros passos dedicados pela menina para obtenção de respostas. 

  Na outra etapa da SD os estudantes foram desafiados a construírem um vídeo similar a 

animação do “Show da Luna”. Os estudantes foram organizados em grupos com quatro a seis 

componentes e deveriam criar um roteiro do vídeo com as ideias do grupo. Os discentes deveriam 

considerar qual o tema seria abordado, local que seria gravado, construção de uma história e falas 

dos atores e equipamentos a serem utilizados. 

 Após a construção do roteiro do vídeo, os estudantes entregaram o material para a professora 

que analisou as possibilidades, riscos e ajustes necessários para cada vídeo. Posteriormente, foi 

realizada a devolutiva dos roteiros com as considerações antes da filmagem. 

 Para a construção do vídeo os educandos receberam algumas instruções impressas. Foi 

estabelecida a duração mínima e máxima do vídeo, estando definido que a história a ser gravada 

não poderia ser igual ou baseada em um episódio já existente do “Show da Luna”, ou seja, deveria 

ser inédita e com um assunto relacionado a Ciências da Natureza. Os grupos foram instruídos em 

relação à segurança caso utilizassem o laboratório. Assim, foram orientados a utilizar os 

Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) como: jaleco, luva, óculos entre outros de acordo com 

a necessidade nas filmagens e execução das pesquisas. Foi disponibilizado horários de orientações 

no turno oposto às aulas, além da disponibilização dos laboratórios de ciências da escola para as 

pesquisas e gravações, mediante agendamento. Os estudantes podiam escolher outros ambientes 

externos como pátio da escola, áreas abertas, suas casas entre outros locais para as gravações. As 

filmagens poderiam ser feitas com câmera fotográfica, filmadora ou celular. 

 Uma aula foi dedicada às revisões e edições finais dos vídeos antes da apresentação dos 

mesmos e a entrega dos roteiros. Por fim, foram destinadas algumas aulas para as exibições dos 

vídeos para a turma como forma de fechamento da SD acerca das concepções equivocadas sobre a 

ciência e os cientistas. 

   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A exibição do “Show da Luna” mostrou-se como uma ótima opção no ensino de ciências, 

uma vez que esse desenho mostra curiosidades do dia a dia com aplicação dos conceitos científicos 

para explicar os fatos e fenômenos. Além disso, não mostra a visão estereotipada de um cientista 

“maluco” trabalhando sozinho em um laboratório. 

 O “Show da Luna” é desenvolvido e produzido no Brasil e passa no canal Discovery Kids. 

O mesmo pode ser acessado através do Youtube, onde há disponível alguns episódios. A duração de 

cada animação é próxima a 15 minutos. O desenho traz como personagem principal uma menina 
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chamada Luna que é muito curiosa em relação aos fenômenos da natureza e apaixonada por 

Ciências. Ela tem um irmão caçula chamado Júpiter e um furão de estimação conhecido como 

Cláudio. Em cada episódio os três personagens investigam algum fato científico, formulam 

hipóteses, realizam experimentos e pesquisas em buscas de explicações para suas dúvidas. 

 Os episódios apresentam grande potencialidade para ser utilizados nas aulas de Ciências, 

têm duração curta, são didáticos e musicalizados prendendo atenção dos estudantes e ensinando 

conceitos adequados para a ciência. 

 Após a exibição do episódio “Nem tudo nasce da semente?”, os estudantes foram 

questionados acerca do vídeo e em grupos formularam suas respostas. Tais explicações auxiliaram 

no debate sobre os procedimentos utilizados por Luna para chegar na solução de seu 

questionamento: se tem plantas que não nascem da semente. De acordo com Gomes et al. (2012), o 

uso dos desenhos animados, auxilia na formação de uma consciência mais crítica, permitindo a 

criação de conceitos e valores. 

 Em um segundo momento os educandos foram desafiados a construírem um roteiro para 

realizarem a gravação de um vídeo similar ao “Show da Luna”, porém com assuntos ainda não 

abordados nos episódios e de interesse do grupo de estudantes.  Depois de lançar essa proposta, os 

estudantes reuniram-se em grupos para pesquisar temas e começar a construir o roteiro de 

gravação. Foram disponibilizados momentos de auxílio por parte da professora de Ciências em 

turno oposto as aulas para auxiliar nos temas, pesquisas, organizações dos grupos, além de 

disponibilizar tempo nas aulas, assim como os encontros que ocorreram em outros momentos para 

construção do trabalho. 

 Ao terminarem os roteiros todos os grupos das três turmas de 6ºs anos deveriam entregar a 

primeira versão da história para análise. Após a correção e sugestões para as escritas, os estudantes 

puderam aprimorar os enredos e realizar a gravação dos vídeos. 

 Os temas escolhidos para criação dos vídeos foram variados, por exemplo: Reações 

químicas: como ocorrem? Como foi extinção dos dinossauros?  Como é feita a clonagem? Por que 

os batimentos cardíacos mudam com as atividades físicas? Por que trocamos de dentes? Picadas de 

escorpião: o que fazer? Por que a pulga coça? Onde estão as bactérias e como elas crescem? Sólido 

e líquido ao mesmo tempo? Por que a amoeba pode ser magnética? Pasta de elefante: como ocorre? 

Por que minha planta não germinou? O que é a radioatividade? Por que a Coca-Cola reage com 

Mentos?. Alguns dos vídeos elaborados podem ser conferidos na figura 1. 

 
Figura 1 - Vídeos desenvolvidos pelos estudantes do 6º ano. 

 

Os estudantes gravaram e editaram os vídeos e exibiram suas produções em uma aula 

marcada previamente para o restante da turma. Essa atividade permitiu a atuação dos educandos 
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como protagonistas no processo de aprendizagem. Conforme Muline, Leite e Campos (2013), os 

educandos que participam do processo de construção do conhecimento, apresentam maior 

curiosidade, poder de argumentação, além de auxiliar no processo de construção, desconstrução e 

reconstrução de conhecimentos na área científica, ocorrendo um ensino de Ciências mais 

investigativo. 

Por meio deste trabalho entendemos que os discentes conseguiram compreender que a visão 

de Ciência e cientistas passada pela mídia, nem sempre é verídica. Ou seja, que a ideia de Ciência 

como um produto final ou uma explicação única, absoluta, incontestável e verdadeira não 

representa uma forma adequada de compreender a construção dos conhecimentos científicos. 

Os estudantes assumiram o papel de pesquisadores para gravar os vídeos, buscando 

informações aceitas pela comunidade científica para entender o que a ciência explica sobre o 

assunto escolhido como tema da gravação. Eles puderam perceber as mudanças de teorias ao longo 

do tempo e que as ideias podem se transformar à medida em que as investigações vão sendo 

realizadas. 

Ao realizar um trabalho diferenciado em sala de aula, como a produção de roteiros e vídeos 

para explicar fatos observados no cotidiano, pode-se motivar os estudantes para realizarem 

descobertas e participarem ativamente do processo de construção do conhecimento de maneira 

mais prazerosa. Segundo Campos, Felicio e Bortolotto (2003), as atividades lúdicas facilitam a 

apropriação do conhecimento e aprendizagem significativa, o que pode ser explicado pelo 

entusiasmo demonstrado pelos estudantes ao se envolverem em atividades interativas e divertidas. 

A utilização do celular para filmagem dos vídeos gerou entusiasmo e muito foi bem aceito 

pelos estudantes, em que muitas vezes são reprendidos pelo uso do celular em sala de aula, essa é 

uma das inúmeras possibilidades didáticas que permite a utilização do celular no ensino. O trabalho 

realizado por Rocha (2015) mostrou a potencialidade e aceitação do uso de celulares para 

confecção de vídeos na disciplina de Ciências, os estudantes manifestaram maior compreensão e 

interesse na aula utilizando o celular. 

A avaliação ocorreu durante todo desenvolvimento das diferentes etapas, sendo que os 

critérios observados foram criatividade, interação do grupo, organização, pontualidade, 

comprometimento e analise do vídeo bem como o roteiro. 

   

CONCLUSÕES 

 

 O ensino de Ciências passa por constantes renovações e são necessárias mudanças nas 

formas de abordar o conteúdo, adaptando-o à realidade dos estudantes. Uma das formas possíveis 

de aproximar o ensino científico ao contexto de vida dos alunos é por meio da utilização de 

desenhos animados e filmes. Com a realização deste trabalho, foi possível constatar que o “Show da 

Luna” é uma ferramenta com potencial a ser utilizada nas aulas de Ciências. Com seu uso, pode-se 

desconstruir as concepções inadequadas acerca de natureza da ciência e a respeito da produção do 

conhecimento científico. 

 A animação “Show da Luna” apresenta potencialidades para trabalhar o ensino-

aprendizagem em Ciências da Natureza de modo adequado por tratar de temáticas científicas de 

maneira lúdica e contextualizada. As animações de uma maneira geral podem auxiliar na construção 

ou desconstruções de conceitos científicos, conforme o planejamento do docente, auxiliando a 

fomentar o espirito investigativo e interesse pelas áreas da ciência. 
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 Além da potencialidade da exibição e discussão dos filmes, a criação de vídeos por parte dos 

educandos mostra-se como um recurso interessante e motivador por colocar os estudantes como 

protagonistas e pesquisadores, podendo inclusive utilizar o celular e outras tecnologias no processo 

de construção do conhecimento. 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

CAMPOS, L. M. L.; FELICIO, A. K. C.; BORTOLOTTO, T. M. A produção de jogos didáticos 

para o ensino de Ciências e Biologia: uma proposta para favorecer a aprendizagem. Caderno dos 

Núcleos de Ensino, p. 35-48, 2003. 

GOMES, M. P.; MACHADO, M. T. C.; MANHÃES, A. C. T. S.; SANTOS, T. S.; SOARES R. A.R. 

Desenho animado: recurso pedagógico no processo ensino aprendizagem. In: III Encontro 

Nacional de Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente. Niterói, RJ, 2012. 

KOBASHIGAWA, A. H.; ATHAYDE, B. A. C.; MATOS, K. F. de O.; CAMELO, M. H.; 

FALCONI, S. Estação ciência: formação de educadores para o ensino de ciências nas séries iniciais 

do ensino fundamental. In: IV Seminário Nacional ABC na Educação Científica. São Paulo, 

2008. p. 212-217. 

LEAL, C.A. VAMOS BRINCAR DE QUÊ? Os jogos cooperativos no ensino de ciências. 2013. 

166 pág. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências)- Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro -IFRJ, 2013. 

MESQUITA, N. A. da S; SOARES, M. H. F. B. Visões de ciência em desenhos animados: uma 

alternativa para o debate sobre a construção do conhecimento científico em sala de aula. Ciênc. & 

educ., Bauru , v. 14, n. 3, p. 417-429, 2008. 

MORAN, J. M. O Vídeo na Sala de Aula. Revista Comunicação & Educação. São Paulo, ECA-

Ed. Moderna. 1995. 

MULINE, L. S.; LEITE, S. Q. M.; CAMPOS, C. R. P. Sequência Didática de Ciências para debater 

o tema alimentação nos anos iniciais do ensino fundamental. Revista Eletrônica. Debates em 

Educação Científica e Tecnológica, v. 3, p. 74-87, 2013. 

ROCHA, R. S.  O uso do celular como ferramenta pedagógica: repercussões na aprendizagem 

de Ciências a partir da produção de vídeos. 2015. 58 pág. Monografia (Especialização em Mídias 

na Educação)- Universidade Federal do Rio Grande do Sul- UFRGS, 2015. 

SOUZA, F. R.; GUIMARÃES, L. B. Filmes nas salas de aula: as ciências em foco. Textura, v. 28, 

p. 99-110, 2013. 

 



 

 

220 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

039 - O ENSINO DOS TEMAS MIMETISMO E CAMUFLAGEM COM 
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MOTIVACIONAIS PRESENTES NA OBRA A 

CHAVE DO TAMANHO DE MONTEIRO LOBATO 
 

Lauren Linck Nilson(2), Cristiane Fuzer(3), Noemi Boer(4) 

 

 
(1) Trabalho elaborado a partir da dissertação de mestrado: Natureza e meio ambiente na obra A Chave do 

Tamanho de Monteiro Lobato: uma análise fundamentada no sistema avaliatividade, defendida em 2016 pela 

primeira autora, orientada pela terceira autora e coorientada pela segunda autora.  
(2) Pesquisadora; Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI; Santo Ângelo, RS, 

laurenlincknilson@gmail.com. 
(3) Professora do Departamento de Letras Vernáculas e do Programa de Pós-graduação em Letras, 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM; Santa Maria, RS; crisfuzer@yahoo.com.br. 
(4) Professora da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI; Santo Ângelo, RS, 

noemiboer@gmail.com. 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo identificar aspectos motivacionais para trabalhar os temas 

mimetismo e camuflagem, a partir da obra A chave do tamanho, de Monteiro Lobato. Sendo esses 

temas pertinentes aos conteúdos escolares propostos pelo componente curricular de Ciências da 

Natureza, facilitando o processo de ensino e aprendizagem. Deste modo, os resultados aqui 

apresentados fazem parte de uma pesquisa maior, da dissertação de mestrado apesentada pela 

primeira autora, a qual tem cunho qualitativo e desenvolve pesquisa na área de meio ambiente e 

natureza. Aonde se busca um conhecimento com maior aprofundamento e que envolve conteúdos 

escolares, refletindo acerca dos temas com os educandos durante o desenvolvimento das atividades. 

Para análise de excertos da obra referida, foram utilizadas categorias linguísticas do Sistema de 

Avaliatividade proposto por Martin e White (2005), especificamente o subsistema atitude, incluindo 

os três campos semânticos: afeto, apreciação e julgamento, os quais facilitaram a compreensão da 

obra com maior riqueza de detalhes. Com base nas análises e suas respectivas interpretações, 

constatou-se a possibilidade de o professor aplicar no contexto das aulas de Ciências da Natureza 

em sala de aula, ao utilizar a obra analisada como recurso motivacional para trabalhar os assuntos, 

como os relacionados a sobrevivência das espécies tais como: mimetismo e camuflagem, facilitando 

a interação conhecimento-professor-aluno. 

 

Palavras-Chave: interação, meio ambiente, natureza, linguística. 

 

INTRODUÇÃO 

A literatura, ao ser trabalhada em sala de aula de forma interdisciplinar, favorece a 

abordagem de diversos assuntos de diferentes disciplinas. A obra A chave do tamanho2, escrita por 

Monteiro Lobato em 1942, é particularmente relevante para a abordagem dos conteúdos científicos 

de forma prazerosa aos alunos (GROTO; MARTINS, 2015). Lobato é considerado um autor 

                                                 
2 A chave do tamanho é a penúltima obra publicada por Lobato, a qual compõe a coleção Sítio do Picapau Amarelo. 
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interdisciplinar, capaz de abordar em suas obras diversos temas e problemas socioeconômicos que 

ainda são considerados contemporâneos. Foi um escritor atento à sua realidade, soube incorporar 

em suas obras ficcionais aspectos da fantasia e do humor e incluía nelas informações as quais, 

muitas vezes, eram coincidentes com o currículo escolar (LAJOLO, 2000). 

Os conteúdos abordados na presente análise referem-se a elementos fundamentais para que 

determinadas espécies perpetuem no meio no qual se inserem. Na natureza existem casos de 

animais e plantas que desenvolvem meios para facilitar a sua sobrevivência e superar possíveis 

adversidades. Esses meios ou características envolvem mimetismo e camuflagem.  

O mimetismo refere-se ao desenvolvimento de sabor agradável para quem deles se alimenta 

(palatáveis) que, por ação da seleção natural, passaram a se assemelhar a outras espécies não 

palatáveis, de modo a confundir seus predadores, como, por exemplo, borboleta-vice-rei (Limenitis 

archippus), palatável a pássaros, que se assemelha à borboleta-monarca (Danaus plexippus), não  

palatável (LOPES; ROSSO, 2013). Essa adaptação confere vantagens para uma ou para ambas as 

espécies miméticas. De acordo com Amabis (2013), existem dois tipos de mimetismo: (a) o 

batesiano, que ocorre quando um modelo tóxico ou perigoso é imitado evolutivamente por espécies 

saborosas ou inofensivas; (b) o mulleriano, um tipo de imitação evolutiva, em que um modelo 

tóxico ou perigoso é compartilhado evolutivamente por espécies também tóxicas ou perigosas. Em 

resumo, mimetismo é a adaptação pela qual uma espécie se assemelha a outra (OSÓRIO, 2013). 

Essas semelhanças compartilhadas conferem vantagens para uma ou para ambas as espécies 

miméticas. Os seres mais imitados são aqueles cujas características nocivas deixam uma impressão 

duradoura nos predadores. Dessa forma, imitar a não palatável é ser desprezada como ela e, assim, 

ficar menos exposta ao ataque dos inimigos (SANTOS, 2016). 

A camuflagem, por sua vez, refere-se a elementos além da cor que certos animais passaram a 

ter também por seleção natural. Refere-se à forma e à cor de estruturas do meio onde vivem. O 

bicho-folha (Tettigoniidae pseudophyllinae) e bicho-pau (Ctenomorphodes chronus), por exemplo,  

assemelham-se a folhas e gravetos (LOPES; ROSSO, 2013). É um tipo de adaptação em que uma 

espécie desenvolve características que favorecem sua sobrevivência em meio às adversidades 

apresentadas pelo meio no qual cada ser se insere. Os meios utilizados envolvem mudança na cor e 

na sua forma, permitindo que o ser vivo seja confundido com o meio (AMABIS, 2013; 

BROCKELMANN, 2013; OSÓRIO, 2013). A camuflagem pode ser definida como a propriedade 

que os membros de uma espécie possuem de desenvolver uma ou mais características corporais, no 

formato e/ou na coloração do corpo, que os tornam semelhantes ao seu meio ambiente, dificultando 

sua detecção (SANTOS, 2016). 

O potencial interdisciplinar da obra do Monteiro Lobato desafia-nos a explorar temas 

pertinentes à sala de aula. Em vista disso, a pergunta que se busca responder neste estudo é: Que 

possibilidades a obra A chave do tamanho, de Monteiro Lobato, tem como recurso motivacional 

para o ensino e a aprendizagem dos temas mimetismo e camuflagem?  Nesse contexto, este artigo 

tem por objetivo:  identificar a possibilidade de uso dessa obra como recurso motivacional para o 

ensino dos conteúdos pertinentes as aulas de ciências da natureza.    
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METODOLOGIA 

A presente pesquisa3 é qualitativa, pois se preocupa com a compreensão interpretativa da 

ação social. Essa abordagem atua levando em conta o esclarecimento dos fenômenos sociais, o sig-

nificado e a intencionalidade que lhe atribuem os atores (MINAYO, 2005). Isso permite interpretar 

e relacionar de maneira mais flexível as diferentes possibilidades de relações entre o texto e o leitor. 

O corpus do estudo é a obra A chave do tamanho, de autoria de Monteiro Lobato, da qual 

foram extraídos excertos que fazem referência a meio ambiente, natureza e, especificamente para 

este artigo, mimetismo e camuflagem. Sem pretender adentrar os limites da literatura, para análise e 

discussão de aspectos referentes ao tema em questão são destacados os campos semânticos do 

subsistema atitude, proposto por Martin e White (2005), quais sejam: em negrito marcas linguísticas 

de afeto, em itálico marcas de julgamento e sublinhado marcas de apreciação. Esses recursos 

linguísticos contribuem para identificar a atitude do autor diante de comportamentos dos 

personagens no ambiente em que se encontram e, assim, possibilitar a utilização dos excertos 

selecionados como recurso motivacional para o estudo do tema cadeia alimentar.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A estória narrada na obra A chave do tamanho tem início quando Dona Benta recebe notícias 

sobre fatos que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial, que a deixaram extremamente triste. 

Isso motivou Emília a buscar, o que acreditou ser a solução, a chave a qual seria capaz de desligar 

as guerras. Entretanto, ao tentar fazer isso, deparou-se com inúmeras chaves e, ao desligar a chave 

que lhe pareceu adequada, acabou modificando o tamanho de toda humanidade. 

 Com o tamanho reduzido, a personagem precisou retornar ao Sítio, aventurando-se em meio 

a uma natureza e ambientes adversos, o que ocasionou várias aventuras, descritas nos excertos 

selecionados. Nos excertos selecionados, observa-se como Lobato faz uso de termos e 

conhecimentos científicos para dar vida e voz aos seus personagens, como, por exemplo, no excerto 

01, em que Emília faz uso de explicações feitas por Visconde para encontrar estratégias a serem 

utilizadas como defesa contra possíveis predadores que poderia encontrar no caminho de volta ao 

Sítio. 
Excerto 01: 

- Mas como, assim pequeninos? – Com a inteligência ou a astúcia, como fazem tantos 

insetos deste mundo. O Visconde já me explicou isso muito bem. Uma das melhores 

defesas, por exemplo, se chama mimetismo (LOBATO, 1997, p. 35).  
No Excerto 01, é utilizado o termo mimetismo no estrito sentido atribuído pelas Ciências 

Naturais.  Pela análise dos recursos de avaliatividade, as marcas linguísticas “inteligência” e 

“astúcia”, ao avaliarem o comportamento, expressam julgamento de estima social frente às 

possibilidades de adaptação que surgem quando se faz uso de estratégias adaptativas capazes de 

facilitar a sobrevivência das espécies, como, por exemplo, o mimetismo, recurso de defesa pelo qual 

os seres disfarçam-se no meio no qual se inserem e acabam passando despercebidos pelos 

predadores.  

                                                 

3 O presente trabalho faz parte dos resultados da dissertação de mestrado da primeira autora, que, junto da terceira auto-

ra, desenvolve pesquisa abordando as temáticas meio ambiente e natureza, em correlação com o sistema de avaliativi-

dade, teoria linguística sobre a qual desenvolve pesquisas a segunda autora.  
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 Abordando outros exemplos de estratégias de sobrevivência, o Excerto 02 caracteriza o 

método utilizado pela borboleta carijó (Hamadryas feronia), que possui inclusive especificidades no 

modo de sentar nos locais. Essas maneiras de sobreviver estão em completa harmonia com a 

natureza; por isso, os seres humanos, convivendo com outros seres sem prejudicar sua existência, 

estão em concordância com a natureza sujeito proposta por Meyer (2008). 
 Excerto 02:  

- Pois é isso. Esses fingimentos são as armas de tais insetos. É a defesa do fraco contra o 

forte – mas do fraco esperto! A borboleta carijó, por exemplo, não é capaz de sentar-se com 

as asas erguidas, como mãos postas de quem está rezando. Só se senta de asas bem abertas 

e coladas à casca da árvore, para melhor se confundir com os liquens. Li-quens. Repita 

(LOBATO, 1997, p.35). 
 A apreciação no Excerto 02 é uma avaliação positiva em relação à mudança que ocorreu no 

tamanho, ou seja, remete ao seu valor, autenticidade e eficácia (WHITE, 2004). Os animais têm 

reações frente às alterações, que favorecem a sua sobrevivência na natureza: alguns “fingem” ser 

outros animais. Esse comportamento, para a sociedade humana, seria julgado negativamente, pois 

afeta normas estabelecidas; porém, no mundo biológico, o ato de fingir para sobreviver não é algo 

ruim, mas sim positivo, para que determinadas espécies possam perpetuar.  

 Do ponto de vista da ética tradicional, kantiana, o “fingimento” pode ser interpretado como 

um comportamento inaceitável entre os seres humanos porque esta ética é dogmática e exige dizer 

sempre a verdade (VALLS). Todavia, nas sociedades contemporâneas, observa-se o fortalecimento 

de uma nova concepção de ética, que julga o contexto e a situação. Portanto, uma atitude de 

“fingimento”, por exemplo, diante de um quadro de violência ou assalto, é facilmente aceitável.   

Nesse caso, o comportamento humano assemelha-se ao comportamento de determinadas espécies 

biológicas.   

 Emília, na busca pela sobrevivência, acaba aprendendo diversas coisas sobre a natureza, 

principalmente como retirar do meio sua alimentação, visto que não pode obter alimentos da mesma 

fonte, devido à falta de tamanho. No Excerto 03, Emília encontra uma alternativa de se disfarçar e 

sobreviver na natureza fazendo uso de algodão como recurso, o que facilita sua sobrevivência e a 

das crianças4. 
Excerto 03:  

- Que ótimo! – exclamou. – Estamos quentinhos aqui dentro, e tão bem disfarçados em 

chumaço que bicho nenhum irá preocupar-se conosco. Um gato nos vê e nem liga. “É 

algodão”, pensa lá com os seus bigodes. Um pinto nos vê e passa de largo. Um tico-tico 

nos vê e vai saindo (LOBATO, 1997, p. 32). 

A marca de afeto “ótimo”, presente no Excerto 03, avalia como felicidade e segurança a 

forma que Emília utilizou (disfarces de chumaço) para se camuflar perante possíveis predadores. 

Indica, assim, uma avaliação positiva da estratégia usada para se proteger. Já “quentinhos” e “bem 

disfarçados”, são marcas de apreciação, as quais expressam uma avaliação do trabalho humano, no 

caso, o esforço de Emília para disfarçar-se perante fenômenos naturais e possíveis predadores. 

Após disfarçar-se de chumaço, Emília descreve o quanto todos os demais seres que poderão 

se encontrar no meio no qual se inserem, juntamente com as duas crianças, podem se afastar 

demonstrando falta de “preocupação”, “não ligar” e “passa de largo”, todas marcas de julgamento 

que expressam o comportamento dos indivíduos de forma positiva para a sobrevivência. No excerto 

                                                 
4 As crianças que acompanham Emília são Juquinha e Candoca (LOBATO, 1997).  
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04, Emília descreve algumas de suas aventuras para sobreviver num mundo adverso acompanhada 

das duas crianças, a caminho do Sítio.  

Excerto 04:  

- Bem. E agora? – pensou lá por dentro logo depois de passado o perigo. – Sozinha, eu ia 

me arrumando muito bem. Mas tudo mudou. As duas crianças me obrigam a estudar 

defesa. Que defesa devo adotar? Evidentemente, o disfarce. Não me resta outro caminho 

senão essa forma de mentira. Tenho de disfarçar-me em bicho-folhagem ou qualquer coisa 

assim – e tenho também de disfarçar estas crianças (LOBATO, 1997, p. 26). 

Estão presentes o julgamento e a apreciação nesse Excerto. O julgamento de estima social indicado 

por “eu ia me arrumando” avalia o comportamento de Emília quando estava sozinha, a capacidade 

de se adaptar frente às mudanças para sobrevivência. A apreciação “muito bem” avalia a capacidade 

de Emília, que estava “se arrumando” na própria defesa e sobrevivência.  Entretanto, quando 

encontra as duas crianças, um novo julgamento surge: “tudo mudou”, e Emília tem seu 

comportamento alterado: “me obrigam a estudar defesa”, aprender maneiras para se defender de 

possíveis predadores (WHITE, 2004). Para se defender dos predadores, Emília faz uso de recursos 

disponíveis na natureza – disfarçar-se de bicho-folhagem, referindo-se à camuflagem que alguns 

animais utilizam como estratégia de defesa (o camaleão, por exemplo), recurso que avalia como 

“mentira”, indicando julgamento de veracidade (MARTIN; WHITE, 2005). Apesar de “mentir” ser 

um comportamento criticado na sociedade, no mundo biológico é justificado pela necessidade de 

sobrevivência, indicada pela marca de julgamento “não me resta outro caminho”, que indica a 

impossibilidade de resolver o problema de outra maneira. Sozinha, ela poderia atacar; acompanhada 

das crianças, ela se coloca na posição de quem precisa se defender e defender as crianças. Emília 

julga o próprio comportamento (disfarçar-se) como uma mentira, infringindo uma norma de estima 

social em prol da sobrevivência.  

O Excerto 05 exemplifica a situação na natureza na qual os animais buscam toda sorte de 

estratégias de adaptação frente à seleção natural, pois, caso contrário, não sobrevivem.  

Excerto 05:  

O tatuzinho inventou aquela defesa de virar bola e fingir-se de morto. Os gafanhotinhos 

inventaram um verde que os confunde com a grama. As aranhas inventaram a teia de caçar 

as moscas e os ferrões e o veneno para se defenderem. Inúmeros inventaram asas. Outros 

inventaram as cascas grossas. A pulga inventou o pulo (LOBATO, 1997, p. 19). 

Os modos de sobrevivência usados pelos animais para sobreviver a possíveis predadores são 

indicados como comportamento de “inventar”,sinalizando julgamento da capacidade criativa dos 

animais e valorizando sua adaptação perante as mudanças que ocorrem. 

 

CONCLUSÕES 

A obra A chave do tamanho favorece a compreensão dos conteúdos camuflagem e 

mimetismo em contexto de ensino de ciências da natureza de forma criativa e de fácil acesso ao 

público infantojuvenil. Essa facilidade tem origem na descrição feita pelos personagens e nos 

conteúdos contemplados, inserindo-os num contexto acessível ao imaginário do público-alvo. 

O elemento que motivou as  adaptações camuflagem e mimetismo foi a redução do tamanho, 

fato que comprova a dependência do ser humano de elementos que permitam exercer seu poder de 
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domínio sobre outras espécies. Com a redução do seu tamanho, os seres humanos sentiram 

necessidade de se relacionar de forma harmônica com os demais seres que compõem a natureza, 

inclusive reaprendendo a respeitá-los dentro do seu meio. Desse modo, constatamos a possibilidade 

de o professor utilizar a obra analisada como recurso motivacional para trabalhar os conteúdos 

mimetismo e camuflagem nas ciências da natureza, facilitando a interação conhecimento-professor-

aluno. 
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RESUMO 

Este trabalho foi realizado em um contexto de estágio curricular obrigatório de Regência I do 

Curso de Licenciatura em Ciências Exatas da Unipampa – Campus Caçapava do Sul. Teve como 

objetivo avaliar a viabilidade da implementação e as possíveis adaptações necessárias, para traba-

lhar com o tema conceitual: “Drogas, e seu eu usar?” relacionando-o com alguns conceitos de hi-

drostática. As aulas foram estruturadas com base na dinâmica dos três momentos pedagógicos: Pro-

blematização Inicial, Organização do Conhecimento e Aplicação do Conhecimento. Na Problemati-

zação Inicial os alunos foram colocados em grupos para discussão do que são drogas e quais seus 

efeitos  no nosso corpo. Na Organização do Conhecimento, através de experimentação e aula expo-

sitiva dialogada, foram explicados os conceitos  relacionados à hidrostática presentes no consumo 

de vodca e maconha. Na aplicação do conhecimento foram feitas duas avaliações: a primeira pedia 

que os alunos descrevessem, de forma textual, quais critérios eles levavam em consideração para 

estabelecer o que era e o que não era droga; na segunda, os alunos traçaram um paralelo entre o 

efeito fisiológico da variação da pressão sanguínea e o experimento feito em sala de aula. Os alunos 

tiveram dificuldades de concentração nas aulas expositivas dialogadas e um aproveitamento insatis-

fatório na segunda avaliação que exigia explicação com base nos conceitos estudados. Apontou-se 

então três alternativas para melhorar o aprendizado dos alunos: realizar as aulas conceituais com 

recursos mais interativos; trabalhar a concentração dos alunos e usar diferentes formas de avaliação. 

.  
Palavras-Chave: Tema Conceitual, Abordagem de Temas, Três Momentos Pedagógicos, Estágio. 
 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi realizado em um contexto de estágio curricular obrigatório de Regência I do 

Curso de Licenciatura em Ciências Exatas da Unipampa – Campus Caçapava do Sul. A escola 

escolhida foi a Escola Técnica Estadual Doutor Rubens da Rosa Guedes do munícipio de Caçapava 

do Sul, na turma do segundo ano do Ensino Médio Politécnico, na disciplina de Física.  

Sabendo dos índices insatisfatórios na aprendizagem de conceitos físicos no ensino médio, 

amplamente divulgados no meio educacional, realizou-se um estudo dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), no qual notamos a presença de “Temas Estruturadores 

do Ensino da Física” e, também, das Orientações Curriculares para o Ensino Médio, que nos mostra 
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um exemplo de construção de aulas com a abordagem de temas denominada Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS). 

Ainda na perspectiva do uso de temas, o Ensino Médio Politécnico do Estado do Rio Grande 

do Sul, dentro de sua estrutura curricular, na parte diversificada, apresenta os eixos temáticos 

transversais. Percebemos que trabalhar com temas é amplamente incentivado pelos principais 

documentos oficiais, com intuito de promover significados aos conceitos explicados em sala de aula 

para o contexto do aluno. 

O professor do ensino básico tem conceitos obrigatórios do currículo a serem ministrados, 

então a única forma de trabalhar com abordagem de temas, neste caso, é fazer com que o tema 

abranja estes conceitos. Nesta proposta  foram utilizados os Temas Conceituais (MORTIMER, E. F.; 

MACHADO, A. H.; E ROMANELLI, L. I, 2000) que, embora subordinado aos conceitos 

científicos, busca relacioná-los com suas aplicações e problemas sociais e tecnológicos. 

A dinâmica escolhida para estruturar as aulas, em sintonia com abordagem de temas, foi a dos 

três momentos pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1990) que orientam o professor a 

desenvolver conteúdos seguindo a seguinte estratégia: Problematização Inicial, Organização do 

Conhecimento e Aplicação do Conhecimento. 

A escolha da temática ‘Drogas’ deveu-se ao interesse constante e necessário manifesto pela 

sociedade em geral e pelo envolvimento que os adolescentes podem estar sujeitos. Além disso, uma 

pesquisa de abrangência nacional realizada pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para 

Políticas Públicas do Álcool e outras Drogas, indicou que mais de 8 milhões de pessoas no País já 

experimentaram maconha, sendo que a maior frequência de uso se encontra entre os 15 e 20 anos de 

idade,  faixa etária típica do alunado do Ensino Médio. Este dado, por si só, justifica a relevância da 

abordagem desta temática neste nível de ensino. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a viabilidade da implementação e as possíveis 

adaptações necessárias, para trabalhar com o tema conceitual: “Drogas, e seu eu usar?” em função 

dos conceitos de hidrostática levando em consideração o desempenho dos alunos nas avaliações e as 

estratégias de ensino desenvolvidas durante o estágio. 

 

METODOLOGIA 
 

Este trabalho foi realizado durante o segundo semestre de 2016 no estágio curricular obrigató-

rio de Regência I do curso de Licenciatura em Ciências Exatas e implementado na Escola Técnica 

Estadual Doutor Rubens da Rosa Guedes do município de Caçapava do Sul, em uma turma do se-

gundo ano do Ensino Médio Politécnico, na disciplina de Física. 

A primeira ação foi observar a turma durante quatro aulas, ministradas pela professora regente 

de Física. Após estas aulas, o licenciando se reuniu com a professora  para planejar as aulas e as 

estratégias de ensino a serem implementadas. 

A professora  orientou o licenciando a trabalhar com os conceitos de hidrostática para seguir a 

sequência da base curricular comum. Levando em consideração esta orientação e as observações da 

turma, na qual os alunos comentavam ter contato com álcool, tabaco e maconha, decidiu-se traba-

lhar com o seguinte tema conceitual: “Drogas, e se eu usar?”. 

 Os Temas Conceituais tiveram sua implementação nas escolas públicas do Estado de Minas 

Gerais, o qual buscava um novo currículo para o Ensino de Química que conseguisse articular os 
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conceitos desta disciplina com o contexto no qual os alunos estavam inseridos (MORTIMER, E. F.; 

MACHADO, A. H.; E ROMANELLI, L. I, 2000). 

Os Temas Conceituais são uma proposta curricular contextualizada, embora o que ainda  de-

termina o tema a ser abordado são os conceitos científicos. Um bom exemplo desta dependência é o 

tema “propriedade elétricas da matérias e o modelo atômico de Rutherford” que foi um dos temas 

desta reforma curricular promovida em Minas Gerais (MORTIMER, E. F.; MACHADO, A. H.; E 

ROMANELLI, L. I, 2000). 

A estratégia de ensino para estruturar as aulas foi a dos três momentos pedagógicos, que é di-

vidida em Problematização Inicial, Organização do Conhecimento, Aplicação do Conhecimento. 

Inicialmente abordada por Delizoicov (1982, 1983) ao promover a transposição da concepção de 

educação de Paulo Freire para o espaço da educação formal (MUECHEN; DELIZOICOV, 2014). 

Nessa perspectiva temos o seguinte referencial: 

Problematização Inicial: apresentam-se questões ou situações reais que os alunos conhecem 

e presenciam e que estão envolvidas nos temas. Nesse momento pedagógico os alunos são 

desafiados a expor o que pensam sobre as situações, a fim de que o professor possa ir co-

nhecendo o que eles pesam. Para os autores, a finalidade desse momento é propiciar um 

distanciamento critico do aluno ao se defrontar com as interpretações das situações propos-

tas para discussão, e fazer com que ele sinta a necessidade da aquisição de outros conheci-

mentos que ainda não detém (MUECHEN; DELIZOICOV, 2014). 

Na primeira aula que o licenciando assumiu a regência, foi implementada a Problematização 

Inicial da seguinte forma: levou-se para sala de aula rótulos de diferentes produtos alimentícios e foi 

solicitado que os alunos se dividissem em três grupos. Então foi entregue a cada grupo alguns rótu-

los e feito o seguinte questionamento: “Para vocês, quais destes produtos são e quais não são dro-

gas?”.  Esta pergunta gerou muita discussão a fim de estabelecer os critérios para determinar o que é 

droga. Na etapa da Organização do Conhecimento, momento em que, conforme Muenchen e Deli-

zoicov (2014), são estudados, sob a guia do professor, os conhecimentos necessários para a com-

preensão dos temas e da Problematização Inicial, começamos a estudar quais critérios são levados 

em consideração para decidir o que é, e o que não é droga, a partir da leitura de textos e aulas expo-

sitivas dialogadas. Durante estas leituras foi questionado, por alguns alunos, o efeito da maconha e 

do álcool em nosso organismo. Depois de gerada a discussão, iniciou-se uma aula expositiva dialo-

gada sobre tais efeitos. 

Foi observado dois efeitos fisiológicos encontrados na literatura: variação da frequência car-

díaca e variação da pressão sanguínea. Trabalhamos apenas com a variação da pressão sanguínea. 

Primeiramente ministrou-se uma aula a respeito dos conceitos de  área, força, pressão e densidade e 

suas unidades de medida. Em seguida realizou-se uma experimentação e uma aula expositiva dialo-

gada para explicar o conceito de empuxo, o princípio de Pascal e o teorema de Stevin, presentes no 

experimento. 

A fase de Aplicação do Conhecimento é destinada a 

[...] abordar sistematicamente o conhecimento incorporado pelo aluno, para analisar e inter-

pretar tanto as situações iniciais que determinaram seu estudo quanto outras que, embora 

não estejam diretamente ligadas ao momento inicial, possam ser compreendidas pelo mes-

mo conhecimento (MUECHEN; DELIZOICOV, 2014). 

 Desta forma, foram realizadas duas avaliações: a primeira pedia que os alunos descrevessem 

de forma textual quais critérios eles levavam em consideração para estabelecer o que era e o que 
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não era droga; na segunda, os alunos traçaram um paralelo entre o efeito fisiológico da variação da 

pressão sanguínea e o experimento feito em sala de aula. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na etapa da Problematização Inicial houve muita participação dos alunos. Na atividade de 

seleção dos produtos que eram e não eram considerados drogas, surgiram diversos argumentos e 

critérios para defender  as escolhas. Uma dessas passagens foi no diálogo entre o licenciando e um 

dos alunos: 

Diário de bordo do licenciando: “Hoje um aluno defendeu que o sachê de chá era droga, 

pois era industrializado, daí eu fiz o seguinte questionamento: Então somente produtos 

industrializados são drogas? Ele pensou... não respondeu nada. Daí perguntei: Então a 

maconha é droga? E gerou uma outra discussão entre mais colegas”. 

Podemos perceber com essa discussão o limite do aluno em estabelecer critérios para 

determinar o que é droga quando confrontado. Esse é um dos objetivos da Problematização Inicial 

quando o aluno é desafiado a expressar sua interpretação de algo e sente a necessidade de buscar 

outros conhecimentos para defender seu ponto de vista. 

Na fase de Organização do Conhecimento os alunos tiveram uma resistência às aulas 

expositivas dialogadas. Eles demonstraram surpresa com o fato de que os conceitos da Física 

estarem relacionados ao tema. Este fato pode estar ligado ao motivo das aulas do primeiro momento 

terem sido mais abertas para participação do aluno, enquanto que nas aulas expositivas dialogadas, 

o licenciando teve que explanar os conceitos sem tanta contribuição dos alunos. 

Na aula experimental o nível de participação foi muito satisfatório. Ao levar o experimento do 

mini submarino, os alunos chegaram até a sugerir variações, para testar se as teorias estudadas ainda 

conseguiriam explicar as novas situações. Destaque para um dos alunos que pediu para substituir a 

água por refrigerante, para ver se ainda iria acontecer os mesmos fenômenos. 

Na primeira avaliação, todos conseguiram ser coerentes com os conhecimentos construídos, 

ao estabelecer critérios para classificação de produtos como drogas, como vemos nestes trechos: 

“[...] drogas não é só as ilegais, como maconha, craque, cocaína, mas há outros tipos de droga 

que consumimos como o cerveja, conhaque [...]”. 

“[...] O cara tem que saber que se usar maconha sua pressão pode aumentar e o coração começa 

a bater mais rápido, e ele pode até morrer [...]”. 

“[...] Para tomar decisão de usar drogas, temos que conhecer seus efeitos físicos, químicos, 

psicológicos e se ela é legalizada [...]”. 

Percebemos a referência a alguns conceitos físicos em seus argumentos. Porém, a minoria 

dos alunos conseguiu articular os conhecimentos físicos sobre pressão sanguínea para tentar 

interpretar o experimento feito em aula, como sugere o terceiro momento. Talvez esse fato seja 

resultado do pouco tempo para implementação de algumas estratégias e da possibilidade de que 

alguns conceitos não terem sido assimilados ou  sistematizados pela maioria dos alunos. 

 

CONCLUSÕES 
 

A dinâmica da seleção dos rótulos de produtos conseguiu alcançar o objetivo da 

Problematização Inicial, onde o papel do licenciando foi desafiar os alunos com questionamentos 
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que os colocaram, primeiramente, em discussão, despertaram a dúvida e, no momento seguinte, 

instigaram a necessidade de aprender mais para defender seus pontos de vista. 

 O fato das primeiras aulas serem muito participativas fizeram os alunos criarem a expectativa 

de que as próximas aulas seriam da mesma forma. Porém ocorreu uma dispersão e uma dificuldade 

de concentração para assistir as aulas sobre os conceitos que exigiam aprender conhecimentos 

lógicos e matemáticos na Física. 

Apesar das aulas experimentais terem tido muita participação, e de alguns alunos terem 

contribuído com ideias para modificação do experimento, poucos alunos conseguiram explicar, com 

base em conceitos físicos, o fenômeno abordado no experimento ou a variação de pressão 

sanguínea. A estratégia de aulas expositivas e a pouca concentração dos alunos durante estas aulas 

foram determinantes para pouca compreensão dos conceitos físicos, assim como, para a pouca 

diversidade nas respostas apresentadas nas avaliações. 

Os temas conceituais e os três momentos pedagógicos foram estratégias que despertaram 

muito interesse por parte dos alunos, mas para o licenciando ainda há o desafio de fazer com que 

aulas conceituais consigam atingir um maior e melhor entendimento, de maneira que a compreensão 

dos conceitos físicos possa aparecer com mais frequência nas avaliações, caracterizando uma 

aprendizagem mais efetiva. 

Para que isso se torne possível, podemos considerar algumas estratégias: realizar as aulas 

conceituais com recursos mais interativos, a exemplo das simulações do sítio da Internet PhET da 

Universidade de Colorado; trabalhar a concentração dos alunos através de estratégias como o jogo 

de xadrez; usar diferentes formas de avaliação. 
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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo analisar a intervenção do lúdico como recurso de 

aprendizagem do ensino de Zoologia para alunos do 2º ano do Ensino Médio, em uma escola da 

Rede Pública na cidade de Alegrete/RS, referente ao tema diversidade animal, com os filos: 

Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Mollusca e Annelida, mencionando as características gerais dos 

animais pertencente a cada grupo. O conteúdo foi ministrado como parte do Estágio de Regência no 

Ensino Médio (do Curso de Ciências Biológicas do IFFar, Campus Alegrete) no mês de agosto de 

2016. O trabalho foi desenvolvido através de uma abordagem quanti-qualitativa. Para a coleta de 

dados foram utilizados dois questionários semiestruturados com nove questões de múltipla escolha, 

aplicados pré-jogo e pós-jogo. Após a análise foi possível perceber a contribuição do jogo didático 

no Ensino de Zoologia para a potencialização da aprendizagem dos alunos do Ensino Médio, 

proporcionando a integração e o desenvolvimento dos alunos no processo de assimilação de 

conceitos, sendo que o professor contribui para uma aprendizagem significativa, através de 

propostas desafiadoras que impulsionam o educando a buscar outros conhecimentos como pesquisar 

e encontrar soluções. Observou-se também que o lúdico pode ser considerado uma ferramenta 

significativa que propicia a construção do conhecimento de diferentes conteúdos relacionados a 

Ciências, principalmente os de difícil compreensão, sendo uma alternativa metodológica viável para 

o professor. 

 
 

Palavras-Chave: Jogo didático, Estágio em docência, Ensino de Biologia, Invertebrados. 
 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Biologia é a ciência que estuda, entre outros, a diversidade dos seres vivos, sendo a área 

do conhecimento que contempla diferentes subáreas, dentre elas a Zoologia, propiciando a 

compreensão da diversidade animal. 

O ensino de Zoologia se faz presente na Educação Básica através das Ciências Naturais e 

Biologia. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio sobre a Zoologia que, 
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Para promover um aprendizado ativo, que, especialmente em Biologia, realmente 

transcenda a memorização de nomes de organismos, sistemas ou processos, é importante 

que os conteúdos se apresentem como problemas a serem resolvidos com os alunos, como, 

por exemplo, aqueles envolvendo as interações entre seres vivos, incluindo o ser humano, e 

demais elementos do ambiente. (PCNs Ensino Médio, 2000, p.15-16) 

 

No que diz respeito ao ensino da Zoologia, Santos e Téran (2009), mencionam os diversos 

fatores que dificultam na compreensão da Zoologia entre esses, o uso exclusivo do livro didático; a 

falta de recursos didáticos alternativos, a exposição oral como único meio metodológico, tempo 

reduzido para planejamento, laboratório e espaços-não formais.  

Segundo o Guia do Programa Nacional do Livro Didático (BRASIL, 2008) o livro ainda 

hoje é uma das principais formas de documentação e consulta que o professor utiliza para a 

elaboração de sua prática docente que acaba por influenciar o trabalho pedagógico em sala de aula. 

Apesar de ser considerado uma ferramenta que contribui no processo de aprendizagem, é preciso 

sempre reorganizar a maneira que este recurso é utilizado, pois o ensino de Zoologia nos livros 

didáticos requer um estudo mais aprofundado por apresentar termos taxonômicos, grupos, aspecto 

morfológico e fisiológico de animais que dificulta a compreensão dos alunos.  

Nesta percepção em que o ensino de Zoologia é centralizado, através do livro didático, no 

método tradicional, foi proposta uma ação pedagógica com a finalidade de contribuir para a 

aprendizagem, sendo ela produtiva, lúdica e eficaz, pois, Bastos Jr. (2013) sugere que a utilização 

de novos processos metodológicos e recursos didáticos podem auxiliar na compreensão dos 

conteúdos de Zoologia. 

A ludicidade é um dos recursos menos utilizados no Ensino Médio e seu benefício é pouco 

conhecido pelos professores, pois a ludicidade é mais discutida à luz da infância e no Ensino 

Fundamental. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi utilizar um jogo didático e avaliar seu 

papel no aprendizado dos alunos de Ensino Médio sobre o conteúdo de Zoologia. 

 

METODOLOGIA 
 

A pesquisa que norteia esse trabalho transcreve em uma análise quanti-qualitativa que 

buscou analisar o progresso de uma ação pedagógica diversificada em sala de aula. 

O presente estudo foi desenvolvido na escola de Rede Pública, Escola Estadual de Ensino 

Médio Tancredo de Almeida Neves, situada no município de Alegrete/RS, em que o conteúdo foi 

ministrado como parte do Estágio de Regência no Ensino Médio (do Curso de Ciências Biológicas 

do IFFar, Campus Alegrete) no mês de agosto de 2016. A metodologia foi realizada nas turmas de 

2º ano do Ensino Médio, totalizando 36 alunos, sendo 16 do sexo feminino e 20 do sexo masculino, 

com faixa etária de 17 anos. Os jogos e questionários foram aplicados após os alunos terem aula 

sobre o tema.  

O jogo didático-pedagógico abordou o conteúdo de Zoologia, denominado “Mundo Animal” 

contendo 27 cartas que trabalharam os conceitos e características animais de uma forma 

descontraída e objetiva. 

No processo de avaliar o conhecimento dos alunos, foram aplicados dois questionários semi-

estruturados. O questionário pré-jogo foi realizado com nove questões de múltipla escolha referente 

aos conteúdos sobre os Filos: Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Annelida e Mollusca. No 
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intervalo de uma semana após o jogo didático foi aplicado o mesmo questionário, mas com o 

acréscimo de duas questões a fim de analisar a importância da utilização de metodologia 

diversificada e se o lúdico auxiliou na aprendizagem dos discentes. 

 

Jogo “Mundo Animal”  

 

O “Mundo Animal” é um jogo didático composto por 27 cartas: a) nove cartas com 

perguntas; b) nove cartas com resposta e c) nove com imagens dos representantes de cada Filo. Para 

uma relação correta de cartas, os alunos deveriam fazer uma trinca de cartas com a sequência 

imagem do animal, pergunta e resposta referente ao mesmo Filo. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A realização do jogo didático teve como objetivo observar a intervenção do lúdico, como 

recurso de aprendizagem dos discentes. As nove questões contidas no questionário foram analisadas 

com os 28 alunos que estavam presentes no momento da realização do questionário pós-jogo. 

Houve um melhor aproveitamento dos educandos no pós-jogo, quando comparado ao pré-jogo, 

como evidenciado na Figura 1. 

 
Fonte: Autoria própria 

Fig.1 - Investigação dos estudantes sobre as características dos animais dos filos Porifera, Cnidaria, 

Platyhelminthes, Annelida e Mollusca. 

 

Quando avaliada a Questão 1, sobre como ocorre o transporte da água na estrutura corporal 

das esponjas, de 28 alunos no pré-teste, 12 responderam corretamente, já no pós-teste 20 alunos 

assinalaram a alternativa correta. Foi possível notar que com a intervenção do jogo didático houve 

um melhor rendimento dos alunos. Durante a atividade pedagógica fez-se necessário o professor 

intervir se posicionando como mediador para facilitar o entendimento, pois é no momento da 

jogatina que os alunos estão suscetíveis ao erro, cabe o professor dinamizar esse momento para 

articular e problematizar a situação. Segundo Ferreira (1978), ilustrar e ajudar a compreender o 

tema abordado, tornando-o estimulante desenvolve a percepção de observação e reflexão dos 

alunos. 

A questão referente sobre a capacidade das esponjas de formar um novo indivíduo, quando é 
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dividido em vários fragmentos. No pré-teste 14 alunos responderam a alternativa que não 

correspondia com a pergunta. Durante o pós-teste 19 alunos responderam de forma correta, que o 

nome da capacidade que as esponjas apresentam é Regeneração. De acordo com Lima (2011, p.17) 

“o jogo é uma ferramenta pedagógica e pode facilitar esse processo de ensino por estabelecer uma 

relação afetiva entre o aluno, o professor e o conteúdo que deseja ensinar e aprender”. 

Os alunos no pré-teste demonstraram dificuldades em reconhecer as duas formas corporais 

dos cnidários sendo que dos 28 alunos no pré-teste, nove conseguiram responder sem demonstrar 

alguma dificuldade, no pós-teste 18 dos alunos conseguiram compreender as duas formas corporais 

dos cnidários (pólipo e medusa).  

Assim, percebe-se que é por meio da prática vivenciada que os alunos conseguem reter 

conhecimentos do que somente em uma aula expositiva. Recurso didático inseridos nas práticas 

docentes que oferecem subsídios nos saberes dos estudantes não exclui as aulas expositivas, e sim 

contribui no rendimento do aluno. Ainda sim, Simson (2001), relata que os estudantes aprendem por 

meio da prática, a vivência, do fazer, da percepção do objeto de estudo através dos sentidos, além de 

permitir a prática em grupo. Reforçando a importância de atividades como jogos didáticos para 

promover o aprendizado dos alunos. 

Quando questionados se os cnidários apresentam células de defesa, durante o pré-teste, 12 

alunos assinalaram a resposta correta. No pós-teste, 19 alunos conseguiram lograr êxito na questão. 

De acordo com Farias (2004), os procedimentos didáticos nessa nova realidade, devem privilegiar a 

construção coletiva dos conhecimentos mediada pela tecnologia, na qual o docente é um 

participante proativo que orienta essa construção (FARIAS, 2004, p.57). Nota-se que o jogo 

didático facilitou o entendimento dos alunos, que no pré-teste havia ficado uma lacuna. Dessa forma 

o lúdico além de dinamizar o ensino, deve ser uma atividade com finalidade de desafiar ao grupo a 

pensar e solucionar a problemática do jogo (AMORIM, 2013). 

No que se referem às aquisições evolutivas, os platelmintos são animais que apresentam três 

folhetos germinativos ectoderma, mesoderma e endoderma, o que significa dizer o que os animais 

são triblásticos; dos 28 alunos analisados no pré-teste 14 alunos identificaram que os animais são 

diblásticos, ou seja, apresentam dois folhetos germinativos (ecto e endoderma), havendo uma 

confusão por parte dos alunos sobre esses conceitos. Durante o pós-teste, observou-se que 19 alunos 

compreenderam que os platelmintos apresentam três folhetos germinativos, que em sua fase 

embrionária apresentam três camadas de células sendo assim triblásticos.   

O jogo didático contribui quanto o desenvolvimento, sendo maneiras de sistematizar o 

conhecimento no progresso de assimilação de conceitos. É um recurso lúdico que visa oportunizar a 

integração e o envolvimento dos alunos, possibilitando apropriação de conteúdos de maneira mais 

valorativa e significativa, sem perder o objetivo educativo e pedagógico (ARRAIS, 2013), como 

observado nos resultados supracitados. 

Na questão na qual os platelmintos possuem simetria corporal que apresenta duas partes 

iguais, que é dividido em um plano de simetria é chamado de Simetria Bilateral. A realização do 

pré-teste 16 alunos demonstraram dificuldades de compreender a diferença em uma Simetria 

Bilateral e Radial, sendo que esses estudantes assinalaram a alternativa que não correspondia com 

resposta correta da questão. No pós-teste 22 alunos conseguiram compreender sobre simetria. Ao 

introduzir o jogo didático como possibilidade de ensino, percebeu-se na medida em que os discentes 

jogavam conseguiam assimilar os conceitos referentes aos conteúdos, visto que só é possível a 

compreensão, quando o professor participa na produção do conhecimento dos seus discentes, de 
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maneira interativa e produtiva. 

A Zoologia é a disciplina que requer dos alunos a dedicação e aptidão em aprender a 

diversidade de animais que estão inseridos neste contexto, pois se faz necessário que os docentes 

despertem nos seus discentes a curiosidade de explorar os temas abordados em aula. A realização de 

formas ilustrativas pode atribuir para o desenvolvimento e competência dos alunos, jogar propicia o 

ensino mais prazeroso e que dispõe nos alunos um ambiente crítico (CANDIDO; FERREIRA, 

2012). 

Avaliando-se a questão que se referia às características que estão presentes em um 

representante do Filo Mollusca (como os caracois); durante o pré-teste 13 alunos assinalaram a 

resposta que não correspondia com a pergunta. Na realização do pós-teste 18 alunos conseguiram 

responder as características que estão presentes no caracol, rádula, cabeça; pé e massa visceral, 

concha em espiral e manto. Quando ocorre uma interligação com o conteúdo e a vivência dos 

alunos, os mesmos são capazes de compreender melhor o tema em sala de aula. Busnardo e Lopes 

(2010, p. 97) mencionam que “a utilização do conteúdo de forma mais próxima do cotidiano do 

aluno está relacionada, de modo geral, como facilitadora do processo de aprendizagem e de alguma 

possibilidade de intervenção ao mundo que vivemos”.  

No que se refere sobre a função da rádula dos 28 alunos no pré-teste, 16 alunos conseguiram 

responder de forma correta. Após analisar o pós-teste, 23 alunos assinalaram a resposta de acordo 

com a pergunta rádula é uma estrutura semelhante a uma língua com pequenos dentes de quitina, 

capaz de triturar o alimento. A didática quando planejada com o objetivo centralizado na 

aprendizagem, oportuniza o aluno ampliar o conhecimento e propicia uma interação 

aluno/professor. 

Durante o pré-teste dos 28 alunos, 15 não responderam corretamente a questão que discorria 

sobre as características que estão presentes nos representantes do Filo Annelida (minhocas). No pós-

teste 20 conseguiram assinalar a alternativa correta em que as minhocas são triblásticas, têm cerdas, 

clitelo, respiração cutânea, sistema digestório completo com papo e moela. Por meio da análise das 

questões, os jogos didáticos contribuem no processo de aprendizagem, sendo a intervenção que 

possibilita o docente a elucidar uma abordagem que na maioria das vezes tem sido analisado como 

uma formar de “brincar”. 

 

CONCLUSÕES 
 

Na análise desse estudo, percebeu-se que a ludicidade é um conjunto de diversos fatores que 

se interligam no processo de aprendizagem, divertimento e conhecimento, prazer e satisfação, 

quanto trabalhar em equipe e responsabilidade. É por meio desse recurso que os docentes de 

Biologia precisam integrar nas práticas pedagógicas com a finalidade de impulsionar os alunos a 

observar a disciplina de Biologia prazerosa ao estudar e, não, um conjunto de termos que é só 

memorizado para ser reproduzido. 

Diante desta integração que o jogo proporciona para o ensino de Zoologia, fica evidenciada 

a importância do professor a diversificar a metodologia em sala de aula, tendo em vista que o lúdico 

torna-se uma alternativa acessível e efetiva para o progresso do ensino/aprendizagem. É 

fundamental que o ensino de Zoologia, seja mais motivador e interativo e que propicie aos 

educandos o fascínio e incentivo para compreender os temas didáticos. Frente a isso o professor 

precisa promover, mediar e explorar a ferramenta em relação ao conhecimento científico a que se 
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propõe, para que o jogo pedagógico não seja analisado como uma maneira de “brincar”, mas com o 

propósito que possibilite aquisição do conhecimento. 
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RESUMO 

Vivemos em um mundo onde os poderes e interesses econômicos sobre os agrotóxicos, se 

sobressaem em relação aos seus inúmeros malefícios aos que entram em contato com estes agentes. 

Pensando nisto, o presente trabalho teve como objetivo apresentar uma proposta pedagógica que 

teve como tema os agrotóxicos, informando alunos de 8º e 9º ano da escola São Vicente, da cidade 

de São Vicente do Sul-RS, Brasil, sobre os malefícios do uso desses agentes químicos para o 

consumidor, produtor e para o Meio Ambiente a curto e longo prazo, bem como apresentar produtos 

orgânicos como forma alternativa aos produtos convencionais. Para isto, foram utilizadas de 

palestras para informá-los sobre as consequências desses agentes, tendo ao final destas, a aplicação 

de questionários, visando saber se os objetivos da pesquisa foram alcançados. Constatou-se que 

90% dos alunos entrevistados afirmaram que as palestras dadas ampliaram seu conhecimento sobre 

o assunto, 28% não sabiam das consequências destes agentes antes de assistirem à palestra e 80% 

destes pensarão em mudar seus hábitos alimentares, optando por alimentos mais saudáveis. Por 

mais polêmico e debatido que seja o assunto, este, acaba muitas vezes, não recebendo a devida 

atenção e preocupação por parte dos jovens e, se não forem constantemente informados sobre a 

importância de se estudar esse assunto, teremos uma nova geração de adultos com hábitos 

alimentares prejudiciais a sua saúde e ao meio ambiente. 

Palavras-chave: Agentes químicos; Hábitos alimentares; Produtos orgânicos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em mundo cercado pela utilização de agrotóxicos, os quais estão disseminados 

em todos os tipos de ambientes, podendo ter como função a proteção de florestas nativas, da 

silvicultura, de ambientes hídricos e no beneficiamento de pastagens e de produtos agrícolas.  Nesse 

sentido, os agrotóxicos são segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA) os produtos e agentes 

de processos físicos, químicos ou biológicos, utilizados nos setores de produção, armazenamento e 

beneficiamento de produtos agrícolas. 

Estes agentes são classificados quanto à praga combatida, onde os inseticidas, fungicidas e 

herbicidas, além de serem os mais empregados mundialmente, são também os que mais causam 

doenças agudas e crônicas, pois como atuam diretamente sobre processos vitais, esses venenos têm 

ação sobre a constituição física e a saúde do ser humano (PERES, MOREIRA & DUBOIS, 2003). 
Segundo Folgado (2014), os agrotóxicos “geram um conjunto de problemas sociais, 

ambientais, econômicos, entre outros, mas que em sua grande maioria são pouco estudados e até 

mesmo invisibilizados, muito em função dos interesses e poderes (econômicos)”. Isto acaba se 
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agravando ainda mais, pois países que utilizam uma grande quantia desses agentes acabam 

deixando de lado esses problemas, que consequentemente irão afetar aos que tem contato direto e 

indireto com esses produtos.  
Frank et al. (2004) diz “Existe grande interesse em desenvolver novas tecnologias para o 

aumento da produção na agropecuária, sem levar em consideração os impactos à saúde e à 

segurança do trabalhador. Sendo assim, Silveira-Filho (2011) diz que “Para fortalecer o vínculo 

positivo entre a educação e a saúde, deve-se promover um ambiente saudável melhorando a 

educação e o potencial de aprendizagem, ao mesmo tempo em que promovem a saúde”. Portanto, é 

importante desde cedo, que a escola fale sobre as consequências dos agrotóxicos assim como vários 

outros temas direcionados à preservação ambiental e a proteção do homem.  

A utilização de agrotóxicos está muito presente na produção agrícola da cidade de São 

Vicente do Sul-RS, Brasil, sendo esta, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2016), uma cidade pequena com aproximadamente 8.802 pessoas, com 40% do 

seu Produto Interno Bruto (PIB) destinado à Agropecuária.  

Sendo assim, esta pesquisa tem como objetivo apresentar uma proposta pedagógica que 

teve como tema os agrotóxicos, buscando mostrar aos estudantes as consequências do uso 

indiscriminado desses materiais, bem como as diferenças de um agrotóxico para outro, maneiras 

mais sustentáveis para a produção agrícola em menor e maior escala e, por conseguinte, a 

conscientização dessa população em vistas à transformação dos hábitos dessa comunidade.  

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi feita por meio do método dedutivo. Foi escolhido esse método pelo fato do 

tema ser alvo de muitos artigos e ser um assunto discutido mundialmente. Assim, a pesquisa buscou 

em fontes bem gerais (sendo esses abordados em todos os lugares que se utilizam agrotóxicos), até 

chegar ao objetivo principal da pesquisa.  

O projeto teve como público-alvo estudantes de oitavo e nono ano, do ensino fundamental 

de uma escola pública do município de São Vicente do Sul, RS. 

A presente proposta pedagógica foi desenvolvida em duas etapas: 1) Palestras sobre o tema 

agrotóxicos, a fim de abordar os conceitos pertinentes ao tema, bem como sensibilizar o público-

alvo do trabalho acerca do tema; 2) Aplicação de questionários para identificar as percepções dos 

estudantes sobre o assunto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na primeira etapa, foram realizadas duas palestras sendo uma para duas turmas do turno da 

manhã, com 36 alunos. A segunda foi para duas turmas do turno da tarde, com 33 alunos presentes.  

As palestras tiveram 1h e 20min de duração, tendo como temas os seguintes tópicos: 1) 

Surgimento dos agrotóxicos (como, onde e o porquê do seu surgimento); 2) Agrotóxicos mais 

utilizados e danosos para o ambiente, produtores e consumidores no Brasil e no mundo; 3) 

Consequências do uso indiscriminado desses produtos aos consumidores, produtores (doenças 

agudas e crônicas) e ao ambiente a curto e longo prazo; 4) Apresentação dos produtos orgânicos 

como forma alternativa e eco sustentável para o consumo e produção (o que são? Vantagens e 

desvantagens em comparação aos alimentos convencionais? Mitos e verdades?).  
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A segunda etapa da prática corresponde à aplicação do questionário aos alunos, logo após o 

término das palestras. Todos os alunos presentes responderam ao questionário. 

 
Tabela 1: Consciência dos alunos sobre os malefícios do uso indiscriminado de agrotóxicos, tanto para o 

produtor, consumidor e Meio Ambiente antes de participarem da palestra. 

Respostas %Alunos nº 

Sim 29 (20) 

Não  28 (19) 

Um pouco 43 (30) 

Total 100 (69) 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Identificou-se que poucos alunos entrevistados sabiam das consequências do uso 

indiscriminado de agrotóxicos para o ambiente, bem como para a saúde do consumidor e produtor. 

Um estudo feito por Augusto & Preza (2012) aponta que 80% das pessoas que participaram de seu 

estudo, não tinham um nível de conhecimento apropriado sobre informações acerca das 

características dos agrotóxicos, de sua nocividade, o que deve ser considerado de relevância quando 

forem programadas ações de promoção e proteção à saúde, tanto para consumidores como para 

produtores.  

 
Tabela 2: Contribuição das palestras para um conhecimento mais aprofundado sobre os agrotóxicos. 

Respostas %Alunos nº 

Sim 90 (62) 

Não 01 (01) 

Um pouco 09 (06) 

Total 100 (69) 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

A maioria dos alunos entrevistados afirmou que as palestras foram de grande contribuição 

para o seu conhecimento sobre o assunto, sendo que nem todos conheciam algumas questões 

polêmicas sobre os agrotóxicos, tais como: os mais danosos e utilizados no Brasil e no mundo; as 

consequências desses para o produtor, consumidor e meio ambiente e vantagens e desvantagens 

quando comparados aos produtos orgânicos.  Em um estudo dirigido por Piatti et al. (2008), 

demonstra que palestras, assim como outras atividades, contribuem para seu conhecimento sobre o 

assunto trabalhado, bem como para a tomada de consciência.  

 
Tabela 3: Consumo de alimentos orgânicos dos alunos de 8º e 9º. 

Respostas %Alunos nº 

Consomem 62 (43) 

Não consomem 06 (04) 

Às vezes 32 (22) 

Total 100 (69) 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

A partir dos dados obtidos, verifica-se que a maioria dos alunos entrevistados consumem 

alimentos orgânicos, isso se deve em parte, ao fato de que muitos desses alunos já convivem com 

projetos relacionados ao consumo de alimentos orgânicos no âmbito escolar e familiar. De acordo 

com Guimarães et al. (2013), pessoas com idade acima de 50 anos, são as que mais consomem 

produtos orgânicos, levando em consideração que o nível de consciência que estes adquirem 
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aumenta com o passar dos anos. O autor também indica que pessoas com maior tempo de 

escolarização, tendem a ter mais consciência sobre as consequências dos produtos convencionais. 

Segundo o autor, as variáveis demográficas e socioeconômicas também estão relacionadas, onde 

pessoas de classe A, B e C tendem a consumir mais esses produtos do que as de classes inferiores. 

 
Tabela 4: Alunos que compram legumes, hortaliças e frutas que consomem. 

Respostas %Alunos nº 

Sim 55 (38) 

Não 09 (06) 

Às vezes 36 (25) 

Total 100 (69) 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

A partir dos dados obtidos, observa-se que a maioria dos alunos compram os legumes, 

hortaliças e frutas que consomem. Henz e Alcantara (2009) dizem que a oferta de alguns alimentos 

há alguns anos, como frutas e hortaliças, era irregular e sazonal, fazendo com que as pessoas 

acabassem produzindo seu próprio alimento nos quintais de suas casas. Porém, essa prática comum 

a quase todas as famílias brasileiras quase foi perdida pela falta de espaço nos centros urbanos e 

pelos novos meios de vida das pessoas.  

 
Tabela 5: Cultivo de horta em casa à compra de alimentos não orgânicos após assistirem a palestra. 

Respostas %Alunos nº 

Sim 82 (57) 

Não 09 (06) 

Depende 09 (06) 

Total 100 (69) 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 Percebe-se que a maioria dos alunos entrevistados após a palestra, perceberam os 

benefícios de se ter uma horta em casa à compra de alimentos em feiras com produtos 

convencionais. Os alunos que marcaram a alternativa “depende” não justificaram suas respostas. 

Makishima (2005) em seu estudo diz que ter uma horta em casa não é somente uma forma de 

economizar. É ter facilidades para preparar as refeições com diversos produtos. 

 
Tabela 6: Conhecimento de produtores orgânicos por parte dos alunos. 

Respostas %Alunos nº 

Sim 57 (39) 

Não 43 (30) 

Total 100 (69) 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Analisando os dados, verifica-se que a maioria dos alunos entrevistados afirmou que conheciam 

produtores de alimentos orgânicos. Isso se deve em parte, por serem moradores de uma cidade 

pequena, onde muitos dos pais destes alunos e demais moradores da cidade, trabalham ou tem 

algum vínculo com o meio rural. Finatto e Corrêa (2010) apontam em seu estudo uma crescente 

demanda de produtos orgânicos por interesse dos consumidores. Os agricultores de alimentos 

orgânicos da região estudada vão semanalmente para alguns pontos da cidade vender seus produtos, 

sendo que estas feiras ecológicas estão aumentando. 
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Tabela 7: Alunos que, após a palestra, pensarão em mudar sua alimentação, optando por alimentos orgânicos. 

Alternativas %Alunos nº 

Sim 80 (55) 

Não 20 (14) 

Total 100 (69) 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Quando questionados sobre a mudança de seus hábitos alimentares, optando por alimentos 

orgânicos, constata-se que a maioria dos alunos pensará em modificá-los. Um estudo feito por 

Neutzling et. al (2009) aponta que, a partir das pessoas entrevistadas em feiras de produtos 

orgânicos na cidade de Porto Alegre-RS, Brasil, 74% dos entrevistados compram alimentos 

orgânicos de 3 a 5 vezes ao mês, o que demonstra a mudança dos hábitos alimentares das pessoas, 

tanto de cidades pequenas, como de cidades grandes.  

 
Tabela 8: Alunos que, após a palestra, repassarão seus conhecimentos sobre o assunto para familiares, amigos, 

vizinhos. 

Alternativas %Alunos nº 

Sim 86 (59) 

Não 14 (10) 

Total 100 (69) 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

De todos os entrevistados, a maioria afirma que irão repassar o conhecimento que 

adquiriram na palestra para familiares, amigos e vizinhos. Isto mostra o quão eficaz é a utilização de 

palestras para ensinar, repassar o conhecimento e sensibilizar os ouvintes. Um estudo feito por 

Caldeira (2011) mostra que alunos após participarem de palestras começam a mudar suas 

percepções e seus hábitos, mudando positivamente sua conduta.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a realização desse estudo foi possível verificar a efetividade da palestra sobre a 

temática agrotóxicos, pois os estudantes aprenderam e discutiram sobre as consequências desses 

agentes para a saúde e o meio ambiente, sendo este um assunto que deve ser debatido com 

frequência em sala de aula para que as futuras gerações aprendam a viver em harmonia com o 

ambiente e, que se possa continuar com a produção de alimentos da forma mais eco sustentável 

possível. Contudo, observou-se que mesmo a pesquisa sendo desenvolvida em uma cidade onde a 

agricultura tem um espaço amplo, muitos alunos não sabiam das várias consequências causadas pela 

utilização dos agrotóxicos ao produtor, consumidor e ao Meio Ambiente.  

É sabido que apenas com a realização de palestras não se pode conscientizar a todos, por 

isso é importante que os professores façam essas intervenções ao longo do ano letivo e de forma 

interdisciplinar, para que a consciência dos alunos sobre este tema fique ainda mais evidente em 

suas ações e que isso seja levado para as suas famílias.  

Assim, após este trabalho espera-se que haja uma ampliação dos debates acerca do tema na 

escola, que envolvam profissionais da área da agricultura, saúde e educação. 
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RESUMO 

 

O presente artigo integra uma pesquisa de mestrado que trata sobre a produção de atividades 

experimentais no ensino médio em Química nas escolas públicas estaduais de Porto Alegre/RS. Esta 

pesquisa buscará compreender, como os professores da área de Química, se apropriaram dessas 

atividades em sua prática docente para que persistam em sua realização diante do cenário atual do 

ensino público. Com o intuito de realizar o estado da arte foram pesquisados trabalhos que abordam 

esse tema nos últimos dez anos, a fim de estudar na literatura acadêmica atual sobre a temática. Para 

tanto, empregou-se a busca avançada nas bases de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), além de busca direta nos sites de revistas da área. Os 

resultados foram diversificados devido à abrangência e variedade de linhas de investigação que esse 

tema promove e pela considerada importância das atividades experimentais como um recurso 

didático complementar na prática docente. O corpus geral da análise deteve-se entre sete trabalhos 

compostos por artigos e dissertações considerando seus objetivos semelhantes, mas nenhum na 

perspectiva proposta pelo tema da pesquisa. Assim, infere-se que a pesquisa possui relevância no 

objetivo elencado dado seu caráter inédito ao qual se propõe o estudo, aplicado às escolas de Porto 

Alegre no intuito de promover o entendimento sobre a experimentação na prática docente nessa 

região, contexto ao qual a pesquisa se insere.  
 

Palavras-Chave: atividades experimentais, ensino de química, ensino médio, experimentação. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A experimentação é um tema recorrente em pesquisas para o Ensino de Química. Entretanto, 

seu estudo permanece constante nas áreas das Ciências pela diversidade de linhas de investigação 

que se relacionam ao tema, tais como: aprendizagem, motivação, contextualização, 

problematização, investigação e pesquisa, entre outros (OLIVEIRA; 2010).  

Assim como as diferentes linhas que discorrem sobre a experimentação, seus objetivos e 

aplicabilidades no Ensino de Química permitem uma variedade metodológica que contribui para 

validação de sua relevância como um recurso didático complementar na prática docente 
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(GALIAZZI et al.;2001). Todavia, muitos são os motivos descritos em periódicos da área que levam 

os docentes de Química a não se utilizarem das atividades experimentais em suas aulas. Entre eles 

podemos citar o número elevado de alunos por turma, a carência de materiais e espaços 

apropriados, a ausência de investimento e de uma política de descarte de resíduos adequados, a falta 

de um auxiliar para dar assistência nas atividades (CUNHA; 2009). Enfim, esta exigüidade de 

recursos humanos e estruturais compromete e desmotiva a prática docente para tais atividades em 

sala de aula. Nesse contexto, onde muitos são os motivos que levam os docentes a não realização 

desse tipo de atividade, seria possível encontrar professores que, diante de todas as dificuldades 

realizassem atividades experimentais em suas aulas? 

Assim, a pesquisa de mestrado ao qual este artigo faz parte, se propõe a investigar com tais 

docentes, em meio à realidade que se encontra a maioria das escolas públicas estaduais, que 

justificaria a não realização dessas atividades, o que os conduz para o lado oposto, ou seja, a 

realização de tais experimentos no Ensino de Química. Quais os pressupostos que embasam a sua 

prática docente? 

Pretende-se abordar em um viés que auxilie a compreender o que os professores pensam sobre 

a experimentação em sala de aula e também como são produzidas as atividades experimentais, a fim 

de mapear: como são aplicadas, onde são realizadas, quais metodologias utilizadas, qual a 

periodicidade e os conteúdos, conceitos ou temas abrangidos. Entender como os docentes fazem uso 

de atividades experimentais em sala de aula poderá contribuir para explorar as possibilidades por 

eles reveladas, dentro do atual cenário, de modo que, tal produção possa auxiliar no 

desenvolvimento dessas atividades e ampliando essa prática no Ensino de Química. 

Para tanto, inicialmente, se faz necessário averiguar nos periódicos que contemplam esse te-

ma, a sua singularidade, tornando aceitável e relevante o trabalho proposto, bem como buscando 

aprofundar aspectos atuais na literatura acadêmica sobre o campo em estudo. Conforme Pizani et al. 

(2012, p.58) é um dos objetivos da pesquisa bibliográfica: 

 
descobrir o que já foi produzido cientificamente em uma determinada área do conhecimento, é que a pesquisa bibliográ-

fica assume importância fundamental, impulsionando o aprendizado, o amadurecimento, os avanços e as novas desco-

bertas nas diferentes áreas do conhecimento (Id. 2012, p.58). 

 

Com isso se relata nesse trabalho o resultada da pesquisa em periódicos, revistas, dissertações 

e teses da área, no período dos últimos dez anos, entre 2006 e 2016. Investigou-se a existência de 

trabalhos que versaram sobre o tema pretendido e, de que maneira esse assunto foi tratado nessas 

publicações, para aprofundar essa pesquisa.  Assim, este artigo aborda a pesquisa bibliográfica 

realizada, se propondo a discutir e analisar os trabalhos semelhantes que foram encontrados sobre o 

referido tema. 

 

METODOLOGIA 
 

No universo das pesquisas sobre experimentação, visou-se um recorte para as atividades 

experimentais realizadas em Química nas escolas estaduais de ensino médio em Porto Alegre. Para 

averiguar as pesquisas sobre a temática já realizadas, investigou-se nas bases de dados da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior - CAPES, a fim de verificar a produção 

acadêmica já existente na área. 
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Para tanto, foi utilizada a busca avançada com a associação inicial de cinco termos, 

considerando trabalhos dentre os anos de 2006 a 2016. As combinações de palavras-chaves 

utilizadas foram: Ensino de Química + Ensino médio + Experimentação + Formação de Professores 

+ Atividades Experimentais. Primeiramente foram pesquisados todos os itens entre artigos, 

dissertações, teses e recursos textuais envolvendo as palavras citadas.  

Nesta primeira fase onde se utilizaram das palavras chave experimentação/atividades 

experimentais e Ensino de Química na área química, nos últimos10 anos, em qualquer idioma para 

todos os itens. Com isso foram encontrados 1729 trabalhos que abrangiam o tema em seus mais 

variáveis contextos. Ao se agregarem as palavras Ensino Médio + Formação de professores 

combinadas as demais, obtiveram-se somados 471 trabalhos, todavia, ainda com muitas variações 

sobre o viés desejado. Buscando um desenho mais específico pesquisou-se nos seguintes periódicos 

científicos na versão online: 

•  Experiências em Ensino de Ciências - http://if.ufmt.br/eenci/.  Foram pesquisados 

do volume 1 n. 1 de Março de 2006 ao volume 11 n. 1 de Abril de 2016.  

• Investigações em Ensino de Ciências -

https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/issue/archive/.  Foram pesquisados do 

volume 11 n. 1 de Março de 2006 ao volume 21 n. 1 de Abril de 2016.  

• Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências - 

https://seer.ufmg.br/index.php/rbpec.  Foram pesquisados do volume 6, n. 1 de 2006: 

Janeiro-Abril ao volume  16, n. 2 de 2016: Maio-Agosto. 

• Revista Ciência e Educação - http://www.fc.unesp.br/#!/ciedu. Foram pesquisados do 

volume 12 n. 1 de 2016 ao volume 22, n. 3, 2016. 

• Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências - 

http://www.portal.fae.ufmg.br/seer/index.php/ensaio.  Foram pesquisados do volume 8 

n. 1 (2006) ao volume 18 n. 2 (2016). 

• Revista química nova na escola - Site: http://qnesc.sbq.org.br/online/Foram 

pesquisados do volume 23/Maio de 2006 ao volume 38 n. 2/Maio de 2016. 

• Revista Brasileira de Ensino de Química - 

http://rebeq.revistascientificas.com.br/edicoes.php?p=1.  Foram pesquisados do 

volume 1 n. 1 de 2006 ao volume 11 n. 1 de 2016. 

A pesquisa foi realizada inicialmente pelo sumário de cada revista e, quando o título do 

trabalho evidenciava o tema referido, partia-se para a leitura do resumo buscando compreender os 

objetivos do trabalho e, se esses se assemelhavam aos que a pesquisa propunha, separava-se para 

uma leitura e análise posterior. De todos os artigos analisados, os que se encontram no quadro 

abaixo foram aqueles que apresentaram alguma singularidade com a pesquisa. Os objetivos que 

compõe o quadro foram resumidos do trabalho elencado. 

 
Quadro 1:Pesquisa no portal de periódicos da CAPES e em periódicos eletrônicos com os termos associados. 

Nº REFERÊNCIA OBJETIVO DO TRABALHO 

1.  PEREIRA, V. M.; FUSINATO P.  

Possibilidades e dificuldades de se pensar aulas 

com atividades experimentais: o que pensam os 

professores de física. Experiências em Ensino  

de Ciências. Vol 10, n. 3 Dez 2015 

Este trabalho apresenta um estudo sobre o que 

pensam, e as dificuldades que têm os professores de 

Física, quanto a importância que atribuem à 

atividade experimental.  

2.  ARAUJO, N.R.S.; LABURÚ C. E. Uma análise O propósito desta investigação foi de explorar, 
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da validação e confiabilidade da escala de 

opiniões da seleção de experimentos de química 

(EOSEQ). Revista Ensaio Pesquisa em 

Educação em Ciências. Vol 11, n. 2 de 2009. 

interpretar e descrever o processo de validação e 

confiabilidade da escala de opiniões da seleção de 

experimentos medida pelas convicções dos 

professores quando escolhem os experimentos. 

3.  NOBRE, S.M. Et al. Diagnóstico das Condições 

de Laboratórios, Execução de Atividades 

Práticas e Resíduos Químicos Produzidos nas 

Escolas de Ensino Médio de Londrina - PR. 

Revista Química Nova na Escola.  Vol. 23 - 

Maio - 2006. 

 

O estudo fez um diagnóstico dos resíduos 

laboratoriais gerados nas atividades experimentais 

de Química no Ensino Médio, em Londrina - PR. 

Obtiveram-se informações de atividades realizadas, 

reagentes armazenados, condições dos laboratórios, 

utilização de normas de segurança, condições de 

armazenagem e validade dos reagentes. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Posteriormente direcionou-se a pesquisa bibliográfica para os trabalhos que compreendiam 

dissertações e teses, para obter maior detalhamento e aprofundamento na investigação desejada. 

Nesta fase com enfoque para os termos: Atividades experimentais + Ensino de Química + Ensino 

médio. Foram encontrados 18 trabalhos entre dissertações e teses. Desses, apenas 4 dissertações 

tinham alguma singularidade com a presente pesquisa, contudo, nenhuma com esse recorte 

específico. O quadro a seguir (quadro 1), contém os trabalhos que mais se aproximaram da temática  

pesquisada com destaque para os que foram de interesse com a pesquisa proposta. 

 
Quadro 2:Pesquisa no portal de teses e dissertações da CAPES, com os termos associados. 

Nº REFERÊNCIA OBJETIVO DO TRABALHO 

1.  ARAUJO, N. R. S. Categorias para a seleção de 

experimentos de química no ensino médio: um estu-

do comparativo das prioridades dos professores e 

licenciados em formação. Dissertação de Mestrado. 

Universidade Estadual de Londrina - UEL. Londri-

na/PR, 2007 

Esta investigação buscou explorar, interpretar e 

descrever o processo de validação e 

confiabilidade da escala de opiniões da seleção 

de experimentos medida pelas convicções dos 

professores ao escolherem os experimentos. 

2.  MOURA, G. N.Visões e virtudes pedagógicas do 

ensino experimental da química: o que dizem profes-

sores de Química que utilizam a experimentação em 

suas práticas pedagógicas? 

Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do 

Pará - UFP. Belém/ PA, 2008 

 Investigar as concepções, sobre uso da 

experimentação incorporado por professores de 

Química que realizam essas modalidades de 

aulas com seus alunos: Que desafios enfrentam 

em suas realizações? Que contribuições 

consideram que podem dar ao ensino e 

aprendizagem da Química? 
3.  SALVADEGO, W. N.C.A atividade experimental no 

ensino de química: uma relação com o saber profis-

sional do professor da escola média. Dissertação de 

Mestrado. Universidade Estadual de Londrina -  

UEL. Londrina/PR, 2008. 

Busca compreender o uso ou não de atividades 

experimentais no ensino médio e analisar os 

discursos dos professores de química. 

4.  SILVA, D. P. Questões propostas no planejamento 

de atividades experimentais de natureza investigativa 

no ensino de química: reflexões de um grupo de 

professores. Dissertação de Mestrado. Universidade 

de São Paulo - USP. São Paulo/SP, 2011. 

Investigar por meio de um curso de formação 

continuada como os professores de Química 

preparavam seus planos de aula priorizando o 

uso de atividades experimentais investigativas. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Partindo dos inicialmente dos objetivos propostos para essa etapa da pesquisa de mestrado 

discutida no âmbito do presente trabalho e, por meio da leitura e análise dos trabalhos elencados e 

descritos nos quadros anteriores, inferiu-se que, muitos tratam de relacionar os desafios enfrentados 

pelos professores na aplicação de atividades experimentais em suas aulas o que pode definir sua 

prática docente. Nos artigos do quadro 1, mesmo com contextos e objetivos distintos, coincidem a 

problemática citada, com ênfase para o primeiro artigo que trata justamente desse tema. O presente 

estudo procura identificar quais as motivações que levam os docentes a inserirem atividades 

experimentais em suas aulas e, também, se indicam alguma dificuldade na utilização desse recurso. 

A metodologia proposta sugere o uso de um questionário com questões abertas e fechadas aplicadas 

em uma amostra de 19 professores de Física no Ensino Médio do estado paranaense. Nesse sentido, 

ele possui similaridade com a pesquisa proposta, no intento de investigar a respeito da apropriação 

docente de tais práticas. Contudo o mesmo se difere pelo contexto e metodologia aplicados. 

No segundo artigo do quadro 1, os resultados da pesquisa foram categorizados pelos objetivos 

motivacional, funcional, instrucional e epistemológico; que foram pré-estabelecidos em questões 

pré-formuladas por meio de um questionário nos quais os entrevistados atribuíam um valor de 

significância. O atual estudo proposto se difere por tratar-se de entrevistas em que será utilizada a 

Análise Textual Discursiva - ATD, (MORAES; GALIAZZI, 2006), onde “as categorias emergem 

resultantes deste movimento de compreensão do que está sendo significado pelo pesquisador” e, 

portanto, essas não serão atribuídas previamente. 

O terceiro artigo do quadro 1 aborda as condições físicas e estruturais das escolas públicas 

estaduais em Londrina - PR. Procurando diagnosticar inicialmente as condições dos resíduos 

laboratoriais gerados nas atividades experimentais de Química no Ensino Médio, resultou também 

em um levantamento geral no que concerne a produção dessas atividades nessas escolas e, portanto, 

esse trabalho se assemelha a segunda parte da pesquisa proposta, em que por meio de um 

levantamento censitário, se caracteriza as condições das escolas estaduais de Porto Alegre para 

realização de atividades experimentais. 

Com relação às dissertações considerando tanto os objetivos descritos quanto a análise 

completa dos trabalhos, destacaram-se quatro dissertações que compõem o quadro 2 acima. A 

primeira dissertação versa sobre o processo de validação e confiabilidade da escala de opiniões da 

seleção de experimentos medida pelas convicções dos professores ao escolherem os experimentos. 

Esse estudo originou o segundo artigo do quadro 1, pois, trata da publicação do trabalho em 

periódicos pelos autores em ano posterior, logo as considerações são as mesmas já citadas. 

A segunda dissertação do quadro 2 trata sobre as concepções dos professores no que se refere 

a realização de atividades experimentais em aula, converge para o objetivo de pesquisa proposto, 

entretanto a pesquisa difere na amostra estudada que inclui docentes de ensino superior.  

O terceiro trabalho mencionado no quadro 2, se assemelha com a intenção dessa pesquisa. 

Ainda assim, se difere pelo instrumento de pesquisa utilizado, pelo referencial proposto para análise 

que enfatiza a relação do professor com seu saber profissional por meio da relação com o eu, com o 

outro e com o mundo no universo das atividades experimentais proposto por Charlot. Diverge na 

região em que foi realizada, sem citar se as instituições de ensino eram públicas ou privadas.  

O último trabalho do quadro 2 se assemelha ao enfatizar as reflexões de professores acerca 

das atividades experimentais, porém seu foco é na experimentação investigativa efetivada em um 
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curso de formação continuada, contexto no qual a pesquisa se desenvolveu. Nesse sentido, a 

pesquisa proposta é mais abrangente, pois não prioriza um tipo específico, mas todas as produções 

docentes que envolvam atividades experimentais. 

 

CONCLUSÕES 

 

Devido ao processo que envolve a revisão bibliográfica, ela é considerada importante para 

que se possa investigar o que há sobre o tema de pesquisa pretendido e desenvolvê-lo de forma 

construtiva. Assim, mesmo que o tema experimentação no Ensino de Química possa ser recorrente, 

a pesquisa bibliográfica auxilia a verificar o viés que pode ser desenvolvido sobre o tema, a fim de 

contribuir de forma científica e em prol da sociedade. 

 Os trabalhos elencados nesse artigo demonstraram alguma singularidade com o tema 

proposto, mas não em sua totalidade, o que colabora com a efetivação da pesquisa no viés desejado. 

Ressalta-se que foram encontrados trabalhos significativos que virão a coadjuvar como 

referenciais teóricos para essa pesquisa, que auxiliarão a compreender e diagnosticar as condições 

gerais em que se produzem experimentos. Do mesmo modo, corroboram as contribuições 

epistemológicas, de aprendizagem e de ensino considerados como fatores condicionantes para a 

utilização de atividades experimentais na prática docente.  

Assim, conhecer as peculiaridades que envolvem a experimentação no ensino público 

estadual pode vir a contribuir para a compreensão e posterior aprimoramento do Ensino de Química 

no contexto ao qual a pesquisa proposta se insere. 

Portanto, torna-se pertinente discorrer sobre o tema proposto de modo a agregar tanto aos 

trabalhos já existentes, quanto àqueles que possam ser inspirados por meio dessa pesquisa. 
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RESUMO  

  

Este artigo apresenta um relato de experiências que fará parte de uma dissertação de mestrado 

do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde da Universi-

dade Federal do Rio Grande do Sul. O estudo em questão foi realizado com oito alunas do segundo 

ano do Ensino Médio de uma Escola Estadual, localizada no município de Osório/RS. Teve como 

proposta, a inclusão de um Ambiente Virtual de Aprendizagem na plataforma Moodle, nas ativida-

des de um grupo de pesquisa em ciências realizado presencialmente. A metodologia utilizada no 

estudo será de acordo com o método hermenêutico – dialético exposto por Minayo (1992), partindo 

da ideia de que “não há consenso e nem ponto de chegada no processo de produção do conhecimen-

to [...]”. O Moodle, por ser um Ambiente Virtual bastante completo, proporciona recursos importan-

tes que auxiliam na aprendizagem. A plataforma, de um modo geral, não ofereceu dificuldades em 

relação ao seu acesso e pode facilmente ser utilizada por qualquer pessoa. As alunas tiveram um 

bom rendimento durante os encontros, e isso foi atribuído à interação entre o ensino presencial e o 

uso dessa tecnologia digital que é o Moodle. Após a experiência, pôde-se constatar que a plataforma 

contribuiu para o processo de ensino-aprendizagem, fazendo com que as alunas pudessem compre-

ender os conteúdos e conceitos, trabalhados durante os encontros, de forma dinâmica e atual.   

  

Palavras-Chave: Plataforma, moodle, ambiente, AVA.  

  

  

  

INTRODUÇÃO  

  

O Moodle foi desenvolvido pelo australiano Martin Dougiamas em 1999 e é um ambiente de 

aprendizagem a distância (DOUGIAMAS: TAYLOR, 2009). Este Ambiente possibilita a criação de 

cursos na modalidade a distância, permitindo a comunicação e interação entre os participantes da 

comunidade por meio de atividades como fóruns de discussão, questionários, tarefas, enquetes, 

chats, etc. Através de suas ferramentas o ambiente também oferece recursos como acesso a arquivos 

de diferentes formatos (pdf, docx, jpg,ppt, wmv, odt, ods, xlsx); compartilhamento de conteúdos 
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(textos, vídeos, notícias e informações); links externos para sites e páginas da internet. Segundo 

Alencar et al. (2011), o Moodle se apresenta como:  

[...] uma ferramenta didática online, uma vez que disponibiliza ao professor a esco-

lha de ferramentas como fóruns, chat, diários, dentre outras que se enquadram den-

tro do objetivo pretendido pelo professor durante a disciplina. Além disto, fornece 

um espaço de aprendizagem como um processo dinâmico, baseado no construcio-

nismo social, proporcionando a colaboração mútua dos participantes, o cooperati-

vismo, a troca e compartilhamento de materiais, pesquisas, coletas e revisão de ta-

refas, avaliação entre colegas e registro de notas no ensino a distância, presencial 

ou parcialmente presencial. (ALENCAR, et al., 2011)  

  

Neste contexto, será exposto um relato de experiência que fará parte de uma dissertação de 

mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A experiência consistiu na utilização de um Moodle 

como ferramenta educacional a fim de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de um grupo de 

pesquisa em ciências. O grupo, intitulado “Educação, ética e cidadania: desenvolvendo saberes 

através da ciência”, foi desenvolvido com oito alunas do segundo ano do Ensino Médio de uma 

Escola Pública Estadual localizada no município de Osório/RS.   

Esta plataforma, no estudo em questão, foi utilizada em conjunto com outros métodos de ensi-

no, como por exemplo, a participação das alunas em uma palestra que tratava sobre “A importância 

da água e alerta sobre sua escassez”, debates orais sobre o livro “Cartas a um jovem Cientista”, 

discussões sobre assuntos que abrangiam temas atuais e a elaboração de um projeto de pesquisa. 

Para Alencar et al. (2011) “[...]o Moodle ou outro ambiente de ensino escolhido por cada institui-

ção, ou por cada professor, não é suficiente para garantir uma educação eficiente e de qualidade”.  

A utilização do Moodle nas atividades do grupo de pesquisa não apenas facilitou a aprendiza-

gem dos conteúdos propostos durante os encontros, mas também despertou o interesse das alunas. A 

proposta de trabalhar com um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), considerado como uma 

Tecnologia Digital de Informação e Comunicação (TDIC), nas atividades de um grupo de pesquisa 

realizado presencialmente foi inovadora.  

  

No Brasil, o Moodle, após homologado pelo MEC, vêm sendo utilizado como pla-

taforma oficial para EaD em diversas instituições de Ensino. Sua utilização, no en-

tanto, não está restrita ao âmbito da Educação a Distância passando a servir de su-

porte e ser associado as atividades presenciais e semi-presenciais. (OLIVEIRA, E. 

L. de A.; DE NARDIN, A. C., 2010).  

  

O uso do Moodle na proposta do grupo de pesquisa teve como objetivos: introduzir a TDIC 

em atividades do contexto escolar, que envolviam ensino e pesquisa; realizar as atividades dirigidas 

no AVA; difundir um ensino de qualidade baseado nas tecnologias atuais e desenvolver a compe-

tência intelectual das alunas mediante a interação com outros meios de comunicação.  

  

METODOLOGIA  
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A pesquisa possui uma abordagem qualitativa com um enfoque no método hermenêutico – di-

alético exposto por Minayo (1992) utilizando-se da premissa de que “não há consenso e nem ponto 

de chegada no processo de produção do conhecimento [...]”. A plataforma Moodle utilizada no gru-

po de pesquisa foi desenvolvida por pesquisadores do Laboratório de Desenvolvimento de Software 

do  

IFRS – Câmpus Bento Gonçalves, por meio de um projeto, sem fins lucrativos, que disponibiliza o 

ambiente gratuitamente para professores que queiram criar suas turmas. Bastou acessar o site (mi-

nhaescolavirtual.com.br), preencher alguns dados referentes a solicitação da turma, criar um login, 

uma senha e aguardar o retorno da equipe responsável pela criação do AVA. As atividades propos-

tas nesta metodologia foram ofertadas na forma de tarefas, leituras, conteúdos, pesquisas, etc.  

Os encontros do grupo de pesquisa foram realizados no Laboratório de Informática da escola, 

às segundas-feiras das 13h15 às 15h30, num total de dez encontros. Participaram das atividades, 

oito alunas que frequentaram os encontros com assiduidade. Em média, essas alunas acessaram o 

Moodle 125 vezes, normalmente, o acesso ocorria no domingo à noite ou na segunda pela manhã, a 

fim de visualizarem o que seria trabalhado na aula, e na segunda à tarde, turno em que acontecia o 

encontro presencial.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

Durante a realização da pesquisa, percebe-se que não é por acaso que o Moodle é uma das pla-

taformas mais utilizadas no que diz respeito à Educação a Distância (EaD), já que ele proporciona 

diferentes possibilidades de ensino dentro do próprio software. Rodrigues e Alberti (2012) afirmam 

que “O Moodle tem essa capacidade técnica e educacional, pois possui ferramentas de comunica-

ção, potencial para formar grupos e também a possibilidade de compartilhar produções e conheci-

mentos”.  

Como cada AVA tem a sua configuração, a imagem abaixo mostra a tela principal de acesso 

ao site do Minha Escola Virtual. Após digitar o login e a senha para ter acesso à página do curso, 

aparecerá a tela inicial já dentro da plataforma Moodle. O tópico Navegação, localizado no canto 

esquerdo da página oferece algumas opções de exploração no AVA e no canto direito há um tópico 

com um Calendário, para organização das tarefas e outro que indica que usuários estão online, con-

forme a figura 1.  
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Figura 1- Página inicial da Plataforma Moodle, disponibilizado através do Minha Escola Virtual.  

Ao acessar a opção Meus Cursos, no lado esquerdo da página e clicar na opção Educação, éti-

ca e cidadania: desenvolvendo saberes através da ciência, o participante será direcionando para a 

página do curso, conforme a figura 2:  

 

Figura 2 – Apresentação do Curso.  
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O tópico Navegação localizado no canto esquerdo da página, contém todas as atividades que 

foram propostas durante os dez encontros do grupo, organizadas por data. Ao selecionar a data, apa-

recerão as atividades que foram trabalhadas no determinado encontro, assim como na própria página 

inicial essas atividades estavam visíveis. No tópico Apresentação do Curso descreve-se um breve 

comentário sobre o que será disponibilizado neste AVA. No tópico Conhecendo os Alunos, solicita-

se que cada aluna se apresente dizendo o nome, a idade e a turma. No tópico Como eu vejo a ciên-

cia, as alunas deveriam responder algumas questões objetivas e uma dissertativa a respeito de qual a 

sua relação com a ciência. O tópico Fórum de notícias foi reservado para postagens de recados do 

grupo ou dúvidas acerca das tarefas.  

A maioria das ferramentas dispostas no Moodle foram fundamentais para o ensinoaprendiza-

gem do grupo de pesquisa. Para Torres e Silva (2008), essas ferramentas:  

  

[...]podem ser selecionadas pelo professor de acordo com seus objetivos pedagógi-

cos. Dessa forma podemos conceber cursos que utilizem as diferentes ferramentas 

tais como: fóruns, diários, chats, questionários, textos wiki, objetos de aprendiza-

gem, o Moodle permite que estes mecanismos sejam oferecidos ao aluno de forma 

flexibilizada, ou seja, o professor, além de poder definir a sua disposição na inter-

face, poderá utilizar metáforas que imputem a estas ferramentas diferentes perspec-

tivas, que apesar de utilizarem a mesma funcionalidade, se tornem espaços didáti-

cos únicos. Assim, um simples chat, pode ser utilizado com um espaço para discus-

são de conceitos relacionados a um tema, como pode ser chamado de “Ponto de 

Encontro” e ser utilizado para estimular o estabelecimento de vínculos entre os par-

ticipantes do curso ou comunidade. Parece simples, mas os resultados são impor-

tantes, já que esta decisão não depende da interferência de qualquer profissional da 

área de tecnologia ou design, o próprio professor que diante das particularidades de 

seu corpo discente é quem vai decidir que novos espaços podem ser criados e refle-

tir sobre a possível intervenção destes no processo ensino aprendizagem. (TOR-

RES, A. A.; SILVA, M. L. R. da; 2008)  

  

A plataforma Moodle possui um nível de complexidade muito baixo com relação à exploração 

do ambiente, em razão disto, as alunas tiveram poucas dificuldades em criar um perfil e realizar as 

postagens das tarefas, por exemplo. Também, de acordo com as próprias alunas, o fato de poderem 

acompanhar em casa as atividades de cada encontro foi algo extremamente interessante, já que se-

gundo Oliveira et al. (2011) “Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem não vêm substituir as aulas 

presenciais, mas acrescentar aos alunos outras opções de acesso à informação”.  

Ao serem questionadas sobre o Ambiente Virtual oferecido pelo Minha Escola Virtual, a aluna 

1 comenta que “o espaço tem a opção de organizar os temas de cada aula resumidos com mais prati-

cidade”. A aluna 2 menciona que “a estética do Moodle é bem bonita e dá uma impressão de mo-

dernidade”, já a aluna 3 destaca que “o Ambiente oferece facilidade entre professor e aluno”, e por 

fim a aluna 4 diz que “com a ferramenta podemos interagir mais, compartilhar atividades com os 

colegas, contando com a participação de todas”. De acordo com os relatos das alunas, o uso da pla-

taforma Moodle em conjunto com as atividades escolares, pode ser uma boa e motivante proposta 

de ensino, já que nenhuma delas havia trabalhado com a ferramenta antes.  
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CONCLUSÕES  

  

A experiência de criar um curso através da plataforma Moodle, utilizando suas ferramentas e 

podendo adaptar o ambiente às necessidades do curso e das próprias alunas foi algo sensacional. 

Participar de cursos a distância que utilizam a plataforma é uma boa experiência, porém, enquanto 

“moderadora”, com certeza, é enriquecedor já que o AVA proporciona diversas possibilidades de 

ensino.  

O legado deixado pelo Moodle às alunas foi muito mais do que a realização de atividades em 

um Ambiente Virtual, mas a concepção de que o ensino pode se dar de diversas formas, e que com a 

utilização de tecnologias pode ser mais interessante aprender.  
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RESUMO 

A sociedade atual se caracteriza pela criação de necessidades e pela atuação de interesses 

particulares no estímulo dos indivíduos às práticas de consumo. As pessoas empregam recursos 

financeiros, muitas vezes onerosos, para comprar as vantagens pregadas pela mídia. Os atos de 

consumir e descartar ocorrem rápida e sucessivamente, pois sempre há algo mais novo, com uma 

maior utilidade e que proporcionam a comodidade. Nesse sentido, buscou-se promover aos alunos 

de Ensino Fundamental de escola pública rural, uma oficina referente à origem do lixo, ao 

consumismo e a poluição, onde foi realizada uma breve palestra sobre o referente tema, foi também 

realizada uma gincana entre os alunos de acordo com a proposta trabalhada, com o intuito de 

integrar as turmas e estimular a criatividade das mesmas. Para finalizar a atividade foi aplicado um 

questionário aos alunos, visando reconhecer se a atividade possibilitou a mudança de percepções em 

relação ao tema tratado. Todavia, percebeu-se que há uma deficiência de demanda do assunto 

trabalhado durante a aplicação das atividades, por sua vez foi possível evidenciar a falta de 

conhecimento dos alunos sobre os temas discutidos, onde se destaca de maneira relevante a 

importância da disciplina de Práticas Pedagógicas IV para realização das ações efetuadas. 

 

Palavras-chave: alunos, consumo, escola, sociedade. 
 

INTRODUÇÃO 

 

É característica da sociedade atual a criação de necessidades pela forte atuação de interesses 

particulares no estímulo dos indivíduos às práticas de consumo. As pessoas acabam empregando 

recursos financeiros, muitas vezes onerosos, para comprar as vantagens pregadas pela mídia. Os 

atos de consumir e descartar ocorrem rápida e sucessivamente, pois sempre há algo mais novo, cuja 

posse, espera-se, finalmente trará a derradeira felicidade e bem-estar prometidos pela propaganda 

(KREMER, 2007).   
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Contraditoriamente, ao tempo em que os meios de comunicação estimulam o consumismo, 

existe no centro da sociedade uma moral que condena esses atos, levando o consumidor a enfrentar 

um sentimento de culpa ao dar vazão aos seus desejos de consumo. Autores como Campbell (2001) 

acreditam que esse sentimento inibidor do consumo refletiu-se na produção acadêmica, levando-a a 

enfatizar nos estudos o lado da produção na economia e negligenciar a pesquisa científica relativa 

ao consumo. Porém, sob o ponto de vista ambiental, percebeu-se o deslocamento do eixo da 

discussão, tradicionalmente voltada à ótica da produção decorrente do modelo econômico 

capitalista, para os padrões de consumo e seus impactos (PORTILHO, 2005). 

Nesse sentido, frente à relevância do tema origem do lixo, consumismo e poluição, buscou-se 

promover aos alunos de Ensino Fundamental uma oficina referente ao consumismo, e também, 

trabalhos relativos à importância desse assunto para o meio ambiente, procurando integrar os 

alunos, a fim de trazer o assunto para discussão e relacioná-lo ao dia a dia, além de instigar a 

criatividade e as diversas maneiras que ela é expressa. 

 

METODOLOGIA 

 

O trabalho foi realizado por acadêmicos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do 

Instituto Federal Farroupilha - Campus São Vicente do Sul, com os alunos do 6º e 7º anos da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Antero Xavier, localizada no Loreto, terceiro distrito de São 

Vicente do Sul, RS. 

Primeiramente, foi realizada uma breve palestra, ministrada pelos acadêmicos, sobre origem 

do lixo, consumismo e poluição, procurando saber o que os alunos entendiam pelo tema abordado. 

Os alunos foram questionados e estimulados a expressarem suas ideias e opiniões, bem como, a 

tirar as dúvidas que surgiram. 

Em um segundo momento, foi realizada uma gincana entre os alunos de acordo com a 

proposta trabalhada, com o intuito de integrar e estimular a criatividade, desenvolvendo ideias sobre 

o tema abordado. 

A gincana foi organizada em equipes mistas, tendo um coordenador em cada. Ela foi dividida 

em provas, cada uma com um objetivo: 

•  Mascote com matérias recicláveis: estimular a criatividade dos estudantes, bem como, in-

centivar a reciclagem de materiais usados; 

•  Revezamento de pet: proporcionar um momento de distração e diversão entre os alunos, 

além de ressaltar mais uma finalidade da garrafa pet, promovendo a importância da reutilização; 

•  Jogo de perguntas e respostas: perceber o que eles entenderam após a abordagem do tema 

trabalhado. 

Finalizando a atividade foi aplicado um questionário aos alunos, com a finalidade de perceber 

o que eles aprenderam com o trabalho apresentado e com a gincana, visando saber se a atividade 

serviu para os mesmos agregarem conhecimento sobre o assunto. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Primeiramente, foram realizadas algumas perguntas referentes ao tema a ser trabalhado, onde 

os alunos participantes demonstraram interesse e curiosidade sobre o conteúdo proposto. Após, foi 



 

 

257 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

realizada uma breve palestra sobre o tema abordado, a qual mostrava desde a origem do lixo até o 

início da era do consumismo. Os alunos se mostraram interessados pelo assunto, fazendo perguntas 

referentes ao tema, além de responder as que lhes foram feitas. A poluição foi o tema mais 

instigante para eles, pois levou a várias dúvidas e a certeza de que estamos cada vez mais 

envolvidos com a mesma.  

Em um segundo momento, foi realizada uma gincana com os alunos, como prática de 

conscientização. As turmas foram divididas em equipes mistas, sendo que uma das provas constou 

com a seleção de vários materiais usados no cotidiano escolar, os quais serviram para a confecção 

de um mascote, que foi o representante de cada equipe. Os alunos, mais uma vez, se mostraram 

interessados na brincadeira e realizaram com dedicação e entusiasmo, expondo criatividade e 

conscientização. 

Após a confecção do mascote, os alunos foram estimulados a participar de algumas 

dinâmicas, as quais ocorreram na quadra de esportes da escola, contando com algumas brincadeiras, 

as quais serviram para mostrar o quanto se pode usar materiais recicláveis. 

Finalizando a atividade, foi aplicado um questionário para os alunos participantes, procurando 

saber a importância do trabalho realizado para o aprendizado deles. 

Com o intuito de saber se os alunos gostaram da atividade realizada e se acharam importantes 

para seu aprendizado, percebeu-se que a maioria dos alunos, 92% consideraram o trabalho muito 

importante para seu aprendizado, enquanto cerca de 8% consideraram o trabalho relevante em 

algumas partes (Figura 1). 

 

 
Figura 1.  Gosto e importância pelas atividades realizadas. 

 

Com base nos resultados anteriores, procurou-se saber se os alunos tinham algum 

conhecimento sobre o tema abordado antes de ser realizada a atividade, e como resposta, percebeu-

se que a maioria dos alunos, em torno de 61% tinham conhecimentos básicos sobre consumismo e 

poluição, os demais, cerca de 20% não apresentavam conhecimentos a respeito do tema, e o 

restante, 19% tinha pouco conhecimento sobre o assunto (Figura 2). 
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Figura 2.  Conhecimento sobre o tema abordado 

 

Quando foram questionados se o tema é trabalhado em sala de aula, a maioria dos alunos, 

42% afirmou que o tema não é estudado na escola e que eles gostariam que fosse por se tratar de um 

assunto extremamente relevante, enquanto 36% dos alunos afirmaram que o tema é trabalhado pelos 

professores, já os demais, 22% disseram que o tema não é trabalhado na escola e que não 

consideram um assunto importante para se estudar (Figura 3). 

 

 
Figura 3.  Tema trabalhado em sala de aula 

 

Os alunos foram questionados quanto à separação de lixo em suas residências, com base nos 

resultados percebeu-se que 47% dos alunos faz a separação correta, enquanto uma boa parte 33% 

não separa o lixo, algo considerado bastante preocupante. Já o restante dos alunos, cerca de 20% 

fazem a separação em partes, nem todos os materiais são devidamente separados para a destinação 

correta (Figura 4). 
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Figura 4.  Separação de lixo nas residências 

 

Com base na pergunta anterior, os alunos foram questionados sobre a destinação dos resíduos 

sólidos em suas residências, como resposta obteve-se por boa parte dos estudantes, cerca de 43% 

que em suas residências ocorre coleta municipal quinzenalmente, enquanto 26% afirmaram ter 

coleta semanal em suas residências, 23% dos alunos constataram que não existe coleta em suas 

residências e o lixo seco acaba sendo queimado, enterrado ou jogado em outros locais 

inapropriados, os demais 8% dos alunos afirmaram levar o lixo para o lixão da cidade (Figura 5). 

 

 
Figura 5.  Destinação dos resíduos 

 

Para finalizar o questionário, foi feita uma pergunta relacionada ao consumismo, 

questionamos os alunos sobre quais medidas eles adotam para realizar suas compras, e percebeu-se 

que boa parte deles, em torno de 41% compram somente aquilo que é necessário, cerca de 41% 

afirmaram que compram o que é necessário mas também por terem vontade de adquirir determinado 

produto, e alguns poucos, em torno de 18% dos alunos afirmaram que compram o que têm vontade, 

sem se preocupar se aquilo é realmente necessário (Figura 6). 
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Figura 6.  Realização de compras 

 

CONCLUSÕES 

 

Foi possível evidenciar a falta de conhecimento dos alunos sobre os temas discutidos durante 

a aplicação das atividades, onde o mesmo não vinha sendo trabalhado em sala de aula. A partir de 

um diálogo e opiniões, os alunos puderam expor suas dúvidas para um maior esclarecimento sobre 

o mesmo.  

Conclui-se que essa falta de informações se faz resultante da deficiência do assunto não só em 

sala de aula, mas no ambiente em que vivem, pois o destino dos resíduos se torna diferenciado em 

relação ao meio urbano, por se tratar de uma escola rural e de pessoas que por sua maioria habitam 

o interior. 

Destacou-se de maneira relevante a importância da disciplina de Práticas Pedagógicas, tanto 

durante a organização e inserção do conteúdo em relação a faixa etária trabalhada, quanto na 

aplicação metodológica do tema a partir de maneiras de execução estudadas e trabalhadas dentro da 

disciplina. 
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RESUMO 

O projeto robótica educacional tem o objetivo de proporcionar a integração entre os conteúdos 

curriculares trabalhados em sala de aula com um ambiente tecnológico diferenciado. O Colégio 

Militar de Santa Maria (CMSM), RS, é equipado com uma sala para as aulas de robótica, kits de 

montagem, computadores e acesso à internet. Durante as aulas, diversas temáticas são abordadas e 

trabalhadas de forma interdisciplinar, transpondo o conhecimento acadêmico para o espaço escolar. 

Os alunos são envolvidos em atividades que buscam a solução de problemas por meio do trabalho 

cooperativo entre colegas, superação de obstáculos, aprendizagem por tentativas e valorização do 

processo de descobertas realizadas durante a execução das tarefas. As atividades são desenvolvidas 

de forma satisfatória pelos alunos, pois estes se mostram assíduos às aulas e motivados a 

desenvolver os trabalhos que são propostos. Desta forma, verificamos que aulas em formato 

diferencial, utilizando tecnologias digitais, presentes no cotidiano dos alunos são fatores que 

auxiliam no processo de aprendizagem. A transposição do conteúdo do livro didático para um 

ambiente de manipulação, experimentação, ação e resultados promovem o gosto pelas atividades e, 

consequentemente, tornam o ambiente escolar um local agradável. Assim, percebe-se que o uso de 

tecnologias na escola, normalmente presentes na vida dos alunos, são ferramentas importantes 

porque aproximam a escola e os conteúdos a serem aprendidos com a realidade vivenciada pelo 

aluno.  
 

Palavras-Chave: robótica, aprendizagem, transposição, tecnologias. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo de ensino e aprendizagem, nas escolas brasileiras, vem sendo discutido e 

repensado há pelo menos quatro décadas, sempre buscando o desenvolvimento de metodologias que 

facilitem e tornem significativo o aprendizado para os alunos. Encontra-se nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 2001), que as metodologias ideais são aquelas que 

priorizam a ação do aluno (protagonista), atuante na construção do conhecimento por meio do uso 

de atividades de experimentação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 

9304/96) (BRASIL, 1996),enfatiza a importância de um currículo em que os conteúdos, as 
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metodologias e as formas de avaliação permitam ao educando, no final da educação básica, 

demonstrar o domínio dos princípios científicos e tecnológicos. 

Dados da Organização das Nações Unidas para a Educação (UNESCO, 2014), salientam que 

os governos reconhecem que a função da educação é maior do que memorizar conteúdos. Educar é 

criar um ambiente em que os estudantes possam desenvolver suas potencialidades cognitivas, 

afetivas e psicomotoras. As mudanças tecnológicas que acontecem no mundo relacionadas à busca 

incessante pelo conhecimento tornam necessária a atualização e a utilização de meios que 

modifiquem o ensino e a aprendizagem (SANTOS, 2006). 

Dentro do contexto de formação de educandos ativos, conhecedores e usuários das novas 

tecnologias, o Colégio Militar de Santa Maria (CMSM), localizado no estado do Rio Grande Sul, 

iniciou, em março de 2012, a implantação do Projeto Robótica Educacional.  O objetivo principal 

foi o de incluir uma atividade síntese da pedagogia atual de ensino por habilidades e competências 

com o uso intenso de tecnologia. 

Gomes. (2010), define Robótica Educacional como um conjunto de conceitos tecnológicos 

aplicados à educação, permeados por computadores, softwares, componentes eletromecânicos em 

um ambiente de programação, A robótica educacional como ferramenta no processo de 

aprendizagem exercita e instiga a curiosidade, a imaginação e a intuição (GOMES, 2010) elementos 

que favorecem experiências estimuladoras de decisão e responsabilidade. As aulas de Robótica são 

momentos em que alunos e professores exploram componentes cognitivos, afetivos e psicomotores 

levando ao crescimento do aluno.  

As aulas de Robótica são baseadas no modelo de situação-problema. Este tipo de atividade 

apresenta 10 características identificadas citadas por Perrenoud (2000, p. 41): 

 

1. Resolução de um obstáculo, previamente bem identificado pela classe; 

2. Formulação de hipóteses em torno de uma situação concreta; 

3. Atribuição de um enigma, cuja solução passa a ser responsabilidade do aluno; 

4. Busca de informações/recursos, pelo próprio aluno, para a solução do problema; 

5. Mobilização de conhecimentos anteriores para questionamento/elaboração de novas ideias; 

6. Adequação do desafio intelectual à capacidade do aluno; 

7. Aceitação do risco, envolvido na resolução do problema, pelo grupo; 

8. Estimulação de conflitos sociocognitivos mediante debate científico; 

9. Validação da situação de acordo com o modo como ela é estruturada; 

10. Retorno reflexivo das estratégias utilizadas para resolução de futuras situações. 
 

Para que as atividades da Robótica contemplem o modelo pedagógico “situação-problema” o 

professor, também, deve exercitar diferentes competências. Assim, no transcorrer das atividades ele 

será o orientador do aluno que busca os caminhos para solução do problema proposto. As 

competências designadas ao professor são (GOMES, 2010), capacidade de incentivar; aceitação dos 

erros como fonte de regulação/progresso, desde que analisados/entendidos; valorização da 

cooperação entre alunos em tarefas complexas; capacidade de explicitar/ajustar a ação didática e 

ouvir/considerar as resistências dos alunos e capacidade de engajar-se no trabalho, evitando ficar 

árbitro/avaliador. 

As atividades nas aulas de Robótica devem explorar e desenvolver diferentes competências 

nos educandos, tais como identificar/avaliar/valorizar suas possibilidades, direitos, limites e 
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necessidades; criar/gerenciar projetos e desenvolver estratégias, sozinho ou em grupo; analisar de 

forma sistemática, situações e relações; cooperar, agir em grupo e partilhar liderança; 

construir/estimular organizações e sistemas de ação coletiva; gerenciar/ superar conflitos; conviver 

com regras, usá-las e elaborá-las; construir normas negociadas de convivência que superem 

diferenças culturais. 

A Robótica educacional é ferramenta que favorece a Transposicão Didática, definida por 

Chevallard (1991), como um conjunto de transformações adaptativas que tornarão o saber científico 

apto a fazer parte do conteúdo escolar. Para que esta TD aconteça o professor precisa utilizar 

metodologias que favoreçam esta transformação do saber sábio (saber científico) ao saber ensinado 

(saber escolar). Neste processo três diferentes atores estão interrelacionados: o saber, o professor e o 

aluno.  

O processo de TD ocorre quando (CARVALHO, 2010), a) o conteúdo é selecionado ou 

recortado de acordo com o que o professor considera importante; b) alguns fatos ou temas são mais 

enfatizados, reforçados ou diminuídos; c) o conhecimento é dividido para facilitar a sua 

compreensão e depois o professor volta a restabelecer a ligação entre aquilo que foi dividido; d) 

distribui-se o conteúdo no tempo para organizar uma sequência, um ordenamento, uma ordem linear 

ou não linear de relações; e) determina-se uma forma de apresentar o conteúdo por meio de textos, 

gráficos, entre outros recursos. 

A disciplina de Robótica educacional promove a Transposição Didática utilizando softwares 

de programação e desenvolvimento de atividades. No decorrer das aulas, professores e alunos, em 

conjunto, buscam solucionar problemas e completar a missão estabelecida. 

Assim, este trabalho tem o objetivo de apresentar a disciplina de Robótica no CMSM e as 

percepções, de professores e alunos, relativas à disciplina no CMSM. 

 

METODOLOGIA 

 

As aulas de Robótica são realizadas em ambiente diferenciado no qual se encontram os 

materiais necessários para o desenvolvimento das atividades propostas. A sala contém: 8 mesas com 

computadores para os alunos; 1 computador para o professor, 1 arena para competição; 8 kits de 

robótica modelo NXT e 1 projetor de imagens (Figuras 1 e 2). 

 
 

 
 

Figura 1: Professora de Robótica auxiliando no desenvolvimento da atividade. 
Fonte: Arquivo digital CMSM 
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Figura 2: Sala de aula da Robótica presente no Colégio Militar de Santa Maria, RS. 
Fonte: Arquivo digital CMSM 

 

Além da disciplina de Robótica, com objetivo educacional, o CMSM possui uma equipe de 

competição, denominada Esquadrão Garança (Figura 3), treinada para participar em diferentes 

competições em nível nacional e internacional. A equipe conquistou diversos prêmios e se destaca 

nas competições ao demonstrar espírito de equipe, responsabilidade e conhecimento. 

 
 

 

 
 

Figura 3: Equipe de competição em torneios de Robótica- Esquadrão Garança- CMSM, Santa Maria, RS. 
Fonte: Arquivo digital CMSM. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No ano de 2015 realizou-se uma pesquisa de opinião com alunos e professores do 6º. e 7º. 

anos do CMSM. O objetivo foi verificar as percepções dos mesmos em relação à disciplina de 

Robótica Educacional. Os resultados são apresentados no Quadro 1.  
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Tema da pergunta Respostas alunos (n=141) Respostas professores (n=13) 
Favorece o convívio com os 

colegas e estimula a cooperação 

Sim: 80,9% 

Não: 4,9% 

Em parte: 14,2% 

Sim: 75,9% 

Não: 0% 

Em parte: 25% 
Conteúdos estão relacionados ao 

cotidiano 

Sim: 70,2% 

Não: 12,8% 

Em parte: 22,7% 

Não responderam este tema. 

Promove o agir com autonomia Sim: 64,5% 

Não: 4,9% 

Em parte: 14,2% 

Não responderam este tema. 

Facilita a aprendizagem de 

conteúdos teóricos 

Sim: 53,9% 

Não: 20,6% 

Em parte: 25,5% 

Sim: 66,7% 

Não: 16,6% 

Em parte: 16,7% 
Auxilia na aprendizagem do 

conteúdo de outras disciplinas 

Sim: 71,6% 

Não: 11,31% 

Em parte: 17,1% 

Não responderam este tema. 

Motiva o aluno. Sim: 75,1,9% 

Não: 12,4% 

Em parte: 12,6% 

Não responderam este tema. 

Promove o protagonismo no 

momento da montagem e na 

busca por resultados. 

Sim: 72,3% 

Não: 7,8% 

Em parte: 19,9% 

Não responderam este tema. 

Gostaria de mais horas de aula de 

Robótica? 

Sim: 70,2% 

Não:  21,3% 

Em parte: 8,5% 

Não responderam este tema. 

Aulas exigem concentração, 

reflexão  e organização. 

Sim: 77,3% 

Não:7,1% 

Em parte: 15,6% 

Sim: 75% 

Não: 0% 

Em parte: 25% 
 

Quadro 1:Visão de alunos e professores do 6º. e 7º. Anos, no ano de 2015, em relação às aulas de Robótica. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Percebe-se que professores e alunos contemplam, de forma positiva, a inserção da disciplina 

de Robótica. Os alunos se sentem motivados e protagonistas no desenvolvimento das atividades 

propostas além de desenvolver habilidades como concentração, reflexão e organização. 

Para os professores as aulas auxiliam na aprendizagem de diferentes conteúdos, pois utiliza 

uma metodologia diferente da usual. 

A robótica educativa como ferramenta no processo de aprendizagem exercita e instiga a 

curiosidade, a imaginação e a intuição, elementos centrais que favorecem experiências 

estimuladoras da decisão e da responsabilidade. A autonomia se constrói, assim, na experiência de 

inúmeras decisões que vão sendo tomadas, é um processo em que o sujeito se torna cognoscente 

(FREIRE, 2002). 

É papel de a instituição escolar rever sua forma de ensino e buscar alternativas que levem à 

formação de uma sociedade cientificamente informada (BUENO, 2001) desenvolvendo habilidades 

e competências com auxílio da tecnologia. 

Desta forma, o CMSM busca desenvolver e aprimorar a disciplina de Robótica com o 

objetivo de auxiliar na formação integral do aluno. 
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CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho apresentamos a disciplina de Robótica, componente curricular da grade de 

ensino do CMSM.  

Levando-se em conta o trabalho desenvolvido, desde o ano de 2012, constata-se que a inserção 

de uma disciplina vinculada, de forma direta, à tecnologia auxilia no desenvolvimento de diferentes 

habilidades e competências entre os alunos. 

O incentivo à pesquisa, o trabalho cooperativo, a presença do erro na execução das tarefas e o 

protagonismo do aluno tornam as aulas de Robótica um momento de aprendizado diferencial. 

Alunos e professores interagem, dialogam e trocam experiências. 

Desta forma, pode-se concluir que a utilização de metodologias diferenciais estimula o aluno a 

pensar e organizar ideias. Esses alunos se tornam proativos, refletindo e agindo, de forma confiante, 

na sociedade em que se encontram. 
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RESUMO 

Confeccionou-se o jogo didático “Trilha Atômica” tendo como objetivo estimular a aprendizagem do 

conteúdo de atomística e tornar o ensino de química mais atraente. O referido jogo é composto pela trilha, 

por pinos de cores distintas, por um dado e por 31 cartas, sendo 27 delas com perguntas relacionadas à 

atomística e 4 cartas bônus. Esse trabalho foi confeccionado por intermédio do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), e aplicado com uma turma de primeiro ano, de uma escola 

municipal, na cidade de Pelotas/RS. A turma foi dividida em quatro equipes, começando o jogo com aquela 

que obtivesse o maior número no dado, logo após, as demais em ordem decrescente. Nas casas laranjas, a 

equipe aguardava e o segundo grupo jogava, nas casas amarelas a equipe deveria tirar uma pergunta do 

“monte” e as casas vermelhas possuíam um “bônus”. Os resultados demonstraram que os jogos lúdicos são 

metodologias eficazes que criam ambientes mais atrativos, capazes de contribuir para a construção do 

aprendizado dos educandos de forma descontraída, despertando seu interesse para o conteúdo versado por 

meio de jogos lúdicos. A atividade se mostrou importante, pois promoveu interação entre os alunos e, entre 

os alunos e o professor, baseado na problemática de se obter o aprendizado mais significativo, no qual o 

aluno atua diretamente na construção do conhecimento e não somente na transmissão, recepção e 

memorização dos conteúdos. 

 

Palavras-Chave: aprendizagem, atomística, jogos lúdicos, química. 

 
 

 

INTRODUÇÃO 

  

A disciplina de química no ensino médio é vista por alguns alunos como uma ciência de difícil 

compreensão. Muitos jovens justificam sua falta de interesse pelas aulas através da dificuldade com certo 

conteúdo ou pelo motivo das aulas serem monótonas. Isto pode decorrer das exaustivas metodologias de 

ensino aplicadas, como por exemplo, a metodologia tradicional.  “Para fugir da rotina na sala de aula ou para 

despertar o interesse dos alunos em determinados conteúdos, é necessário que o professor busque 

metodologias distintas das que usualmente utiliza em sala de aula” (OLIVEIRA, SILVA, FERREIRA, 2010, 

p. 168). 
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Os jogos, de modo geral, estão presentes no cotidiano de diversas crianças, jovens e adultos. Essas 

atividades, se empregadas como metodologias de apoio, podem propiciar aos estudantes, além da diversão, a 

potencialização da aprendizagem, tornando o caminho ao conhecimento menos complexo, mais dinâmico e 

divertido.  

De acordo com Corsino (2007), a troca de conhecimentos entre indivíduos auxilia o 

desenvolvimento do sistema cognitivo e permite a esses a expansão do seu nível cultural e social, como 

também, a construção do seu próprio conhecimento, tanto de modo individual como colaborativo. Diante 

desses modos, por meio dos jogos, os alunos têm a oportunidade de trabalhar em grupo e melhorar seu 

convívio em sociedade, pois esses originam uma aprendizagem mútua e investigativa, capaz de permitir a 

interação com o conteúdo e a percepção de dúvidas próprias, em busca de conhecimento. 

Comparando o ensino tradicional com o ensino investigativo (o jogo como metodologia de apoio), 

nota-se que no primeiro, o professor tem o papel de transmissor do conhecimento (aula expositiva) e os 

alunos de ouvintes, esperando que o professor traga as respostas prontas; enquanto que no segundo, o 

professor coloca-se como mediador de conhecimento e os alunos tomam o lugar de protagonistas, pois a 

investigação permite ao educando a construção do seu próprio conhecimento, feita de modo 

coletivo/colaborativo.  

Nesse processo pode-se incluir o método da tentativa e erro, pois o estudante é incentivado pelo 

professor a pensar e deduzir o que seria o correto, chegando à resolução de um problema. Ainda sobre essa 

questão, o aluno não recebe conhecimento “pronto”, ele pensa, ele questiona e conclui; o educador investiga 

e indaga ao educando como ele fez tal coisa, buscando o encaminhar à resposta. Nesta abordagem, o 

professor deve procurar descobrir o que o aluno já sabe e a partir de aí mediar à construção do conhecimento.  

A investigação permite aos educandos a procura por respostas a essas dúvidas, tendo o professor o papel de 

auxiliar a aprendizagem através de indagações e condução ao conhecimento dos alunos. 

É válido que os profissionais da educação, além de exercer o papel de mediador do conhecimento, 

repensem suas práticas pedagógicas e observem a heterogeneidade de saberes de uma sala de aula e que 

diante aos fatos, utilize suas experiências e planeje ações para que todos tenham acesso a um conhecimento 

construído de forma investigativa e colaborativa. 

Tendo em vista que a ludicidade pode contribuir para uma aula mais dinâmica e divertida, que aguça 

a curiosidade do aluno e que permite um aprendizado proveitoso com distância do método tradicional, criou-

se como metodologia de apoio o jogo “Trilha Atômica”, com o objetivo de reforçar o conteúdo de atomística 

e tornar o ensino de química mais atraente, permitindo aos educandos a construção do seu conhecimento 

através de uma abordagem investigativa. 

 

METODOLOGIA 

 

 O jogo Trilha Atômica foi desenvolvido por discentes do quarto e sexto semestre do curso superior 

de Licenciatura em Química do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Campus Pelotas-Visconde da Graça, 

juntamente ao programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da cidade de Pelotas/RS. 

 Para a confecção da atividade, utilizou-se o editor de apresentações PowerPoint 2010 e o processador 

de texto Word 2010, onde foram elaboradas a trilha e as cartas, como mostra a figura 1 e 2. Nas cartas foram 

inseridas perguntas referentes a evolução do átomo, suas características, bem como a distribuição eletrônica 

de Linus Pauling. Quatro, das trinta e uma cartas, eram cartas bônus, como mostra a figura 3. Utilizou-se 

também pinos para representar na trilha cada equipe formada e, também, um dado para orientar o número de 

casas que a equipe deveria andar, como mostra a figura 4. 

A atividade foi aplicada em uma turma do primeiro ano, do curso normal ou magistério, do Colégio 

Municipal Pelotense, na cidade de Pelotas/RS, como mostra a figura 5. 
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A turma foi dividida em quatro equipes de cinco alunos. O jogo começou com cada uma das equipes 

jogando o dado. Então, começou a partida a equipe que obteve o maior número no dado. Logo após as 

demais equipes em ordem decrescente. 

A equipe que obteve o maior número no dado, o jogou novamente, deslocando o pino representante ao 

número de casas que saiu nele. Caso o pino parasse na casa laranja, a equipe aguardava nesta casa e, então, a 

segunda equipe, a que obteve o segundo maior número no dado, jogava, seguindo o mesmo processo 

anterior. Se o pino parasse na casa amarela, a equipe jogadora deveria retirar uma pergunta do “monte” de 

cartas. Se acertasse a pergunta presente na carta, o pino ficaria na casa para a qual havia sido deslocado, se 

errasse voltaria para a casa que estava anteriormente a jogada.  

Nas casas vermelhas haviam um “bônus”, o que poderia ser bom ou ruim para o avanço da equipe em 

questão. A rodada terminou quando uma das equipes chegou ao final da trilha. 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Trilha 

Figura 2 - Cartas 

Figura 3 – Cartas bônus Figura 4 – Pinos e dado 

Fonte: Acervo fotográfico do autor (2017) Fonte: Acervo fotográfico do autor (2017) 

Fonte: Acervo fotográfico do autor (2017) Fonte: Acervo fotográfico do autor (2017) 

Figura 2 - Cartas 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 O jogo confeccionado teve uma boa aceitação por parte dos alunos. Por meio da utilização do jogo 

foi possível que os estudantes associassem o conteúdo estudado anteriormente aos problemas propostos pela 

atividade, levando a uma maior incorporação do conteúdo de atomística. A abordagem investigativa se 

manteve presente quando os componentes de cada equipe encontraram obstáculos, e a partir daí, dialogaram 

em busca de uma resolução viável para tais problemas.  

 Os estudantes demonstraram bastante interesse e entusiasmo com a atividade, expondo que a aula 

dessa maneira é mais agradável que as meramente expositivas. Algumas dúvidas relacionadas ao conteúdo 

foram sanadas conforme o andamento do jogo.  

Ao final da atividade, os alunos ficaram bastante surpresos com as características que aprenderam a 

respeito do átomo, abordados ao longo do jogo. Isso demonstrou que o jogo alcançou os objetivos propostos, 

que eram reforçar o conteúdo de atomística e tornar o ensino de química mais atraente. 

 

CONCLUSÕES 

 

 O emprego de jogos didáticos, não só pela atividade aplicada, mas como pelos autores citados nesse 

trabalho, evidencia que a metodologia de ensino investigativa através dos jogos se mostra bem fundamentada 

e eficiente no processo de aprendizagem. Os jogos conseguem captar a atenção dos alunos e contribuir para a 

aproximação dos mesmos à disciplina de química, pois fogem de uma aula tradicional em que são utilizados 

somente o quadro e os livros didáticos como ferramentas de apoio. “Os jogos didáticos, quando levados à 

sala de aula, proporcionam aos estudantes modos diferenciados para aprendizagem de conceitos e 

desenvolvimento de valores. É nesse sentido que reside a maior importância destes como recurso didático” 

(CUNHA, 2012, p. 96). 

As atividades investigativas através dos jogos promovem um encontro de encontros, pois através do 

contato entre alunos-alunos e alunos-professor acontece trocas de conhecimentos e experiências, 

possivelmente utilizados em futuras práticas. Por experiência entende-se, segundo a descrição do dicionário 

Le Robert, “atividade, trabalho desenvolvido por indivíduos em contextos particulares” (apud SCHWARTZ, 

2010, p. 38). O professor em uma sala de aula pode utilizar sua experiência para auxiliar os alunos a 

construírem seu próprio conhecimento, levando a admitir que experiência de um educador é formadora. 

O ensino investigativo proporciona também, que os professores reflitam e planejem suas práxis 

através das experiências adquiridas em cada encontro com os alunos. Além disso, viabiliza conhecer a 

Figura 5 – Desenvolvimento do jogo 

Fonte: Acervo fotográfico do autor (2017) 
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realidade escolar de cada educando, de modo a facilitar o diagnóstico do seu processo de ensino e 

aprendizagem. 

A prática pedagógica que se utiliza dos jogos é aprimorada e pode permitir ao aluno uma forma mais 

descontraída de aprender, pois o lúdico se torna eficiente como ferramenta educacional. 
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RESUMO 

 

Considerando a importância das ligações química para a interpretação de fatos cotidianos e 

para a continuidade dos estudos em Química, a presente pesquisa buscou identificar e avaliar as 

concepções de estudantes do ensino médio sobre este tópico. Para isso, o conteúdo foi desenvolvido 

por meio de uma Sequência de Ensino e Aprendizagem organizada em quatro eixos, que são: 

Energia, Ligação iônica, Ligação covalente e Ligação metálica. Os dados foram obtidos através de 

questionários aplicados antes, durante e após a participação dos estudantes nesta sequência. A 

análise dos dados foi baseada na teoria de Bachelard e as concepções sobre ligações químicas foram 

avaliadas a partir de zonas filosóficas. Os resultados indicaram que as concepções dos estudantes 

evoluíram no sentido do racionalismo ao longo da pesquisa, o que indica que a Sequência de Ensino 

e Aprendizagem foi eficiente. Apesar disso, detectaram-se dificuldades dos estudantes em romper 

com concepções realistas e empiristas, o que muitas vezes os impediu de avançar para zonas mais 

complexas e próximas do aceito cientificamente. Também, identificou-se a falta de conhecimentos 

prévios da Química, tais como estrutura atômica e propriedades periódicas, tópicos que 

fundamentam o entendimento da natureza das ligações químicas. Por fim, considera-se importante o 

conhecimento das concepções alternativas à Ciência para que se possa pensar em alternativas 

didáticas a fim de minimizá-las. 
 

Palavras-Chave: concepções, ligações químicas, zonas filosóficas.  
 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento da natureza da ligação química permite observar o mundo de uma maneira 

muito mais clara. Segundo Santos Filho (2009), por meio dele entende-se a razão da existência ou 

inexistência de determinados compostos; por que uma reação química ocorre e seu mecanismo; por 

que algumas substâncias são extremamente nocivas à saúde podendo serem fatais, entre outros. 

Os documentos oficiais brasileiros (BRASIL, 2006) sugerem que, ao final da educação básica, 

o estudante compreenda as ligações químicas como resultado de interações eletrostáticas entre 

átomos, moléculas ou íons de forma a se obter uma maior estabilidade. No entanto, algumas 
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pesquisas da área de ensino (MORTIMER; MOL; DUARTE, 1994; FRANCO; RUIZ, 2006) 

alertam para o fato que os estudantes desse nível não apresentam justificativas plausíveis e 

relacionadas com os aspectos energéticos para explicar a estabilidade das sustâncias, bem como não 

compreendem a natureza das ligações químicas.  

O grande potencial de gerar concepções alternativas do tópico em questão motivou o 

desenvolvimento da presente pesquisa. Sabe-se que as ideias dos estudantes sobre o tema podem ter 

deferentes origens, visto que a própria interpretação das ligações químicas está fundamentada em 

modelos científicos distintos, como a física clássica e a quântica. Além disso, uma diversidade de 

representações é empregada no ensino do tópico, muitas vezes, sem um devido cuidado do 

professor ou dos materiais didáticos (FERNANDEZ; MARCONDES, 2006).  

Partindo do princípio que o tópico de ligações químicas constitui um campo conceitual vasto 

com diferentes significados em contextos específicos, buscou-se conhecer a origem das concepções 

dos estudantes. Também, considerou-se que essas podem impedir a construção de um pensamento 

coerente com as teorias científicas, dificultando a abstração e objetivação dos conceitos. 

A partir deste quadro, fundamentou-se na teoria de Bachelard (2009), a qual considera que um 

conceito científico pode ser interpretado sob vários pontos de vista e que a evolução do 

conhecimento implica na superação de obstáculos epistemológicos. O autor apresenta a noção do 

perfil epistemológico, que contempla as diversas concepções de um mesmo conceito que coexistem 

e se manifestam em diferentes intensidades. Na perspectiva bachelardiana, o conhecimento progride 

filosoficamente do realismo para o empirismo, desse para o racionalismo. O progresso científico 

deriva de uma evolução conceitual complexa, ou seja, de uma hierarquia conceitual. Por meio das 

zonas filosóficas do perfil epistemológico, é possível colocar as concepções sobre ligações químicas 

derivadas do cotidiano e dos conceitos da física clássica e quântica lado a lado e compará-las.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi aplicada uma Sequência de Ensino e Aprendizagem 

(SEA), com estudantes da 1ª série do ensino médio, que foi elaborada a partir de outras três 

investigações que forneceram indícios do tratamento dado às ligações químicas no nível médio.  Na 

primeira, detectaram-se as concepções sobre ligações químicas de 124 estudantes da 1ª série do 

ensino médio que já tinham estudado o tópico em sala de aula. Na segunda, analisou-se a 

abordagem das ligações químicas nos livros didáticos (PNLD 2015-2017), por intermédio da 

análise dos capítulos referentes ao tópico de cada obra. E, na terceira, detectou-se a percepção de 

quatro professores do nível médio e dois professores universitários sobre o ensino de ligações 

químicas.  

Os resultados obtidos forneceram o seguinte panorama: os tópicos estabilidade química e 

natureza das interações entre átomos e íons estão sendo desenvolvidos de forma inadequada, por 

meio de modelos que provocam distorções conceituais. Além disso, a metodologia tradicional 

predomina nas aulas e o ensino está pautado na transmissão de conteúdos com auxílio do livro 

didático. Desta forma, as ligações químicas foram desenvolvidas na SEA por meio de atividades de 

ensino que pudessem minimizar a geração de concepções alternativas e que proporcionassem aos 

estudantes um papel mais ativo na construção do conhecimento. 

Neste trabalho, buscou-se verificar as concepções de ligações químicas dos estudantes do 

nível médio antes, durante e após a SEA e analisá-las por meio das zonas filosóficas segundo a 

teoria de Bachelard (2009).  
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METODOLOGIA 

 

Este trabalho segue os princípios da pesquisa qualitativa e teve como sujeitos 29 estudantes da 

1ª série do ensino médio de duas escolas públicas da cidade de Santa Maria, RS, Brasil. O conteúdo 

de ligações químicas foi desenvolvido por meio de uma SEA, elaborada com base nas orientações 

de Méheut (2005) e organizada em quatro eixos (Figura 1), sendo aplicada pelos professores 

titulares das turmas. 

 
Figura 1 – Eixos e objetivos da SEA. 

 
 

EIXO 1: 

ENERGIA
EIXO 2: 

LIGAÇÃO IÔNICA

EIXO 3: 

LIGAÇÃO 

COVALENTE

EIXO 4: 

LIGAÇÃO 

METÁLICA

Construir o conhecimento referente à estabilidade química (energia envolvida nas ligações 

químicas) e à natureza das interações interatômicas

Proporcionar o entendimento 
de que a formação das 

ligações químicas está 

associada à aspectos 

energéticos

Compreender a ligação iônica 
como uma atração entre 

íons de cargas opostas, 

resultante da energia 
liberada na formação do 

retículo cristalino

Compreender a natureza da 
ligação covalente e a 

formação de compostos 

moleculares como resultante 
da energia liberada  durante a 

aproximação de átomos

Compreender o modelo “mar 
de elétrons”como uma 

atração eletrostática, 

resultante da energia 
liberada pela interação entre 

íons e elétrons

SEQUÊNCIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM

OBJETIVO DA SEA

OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO

 
Fonte: Autores (2016). 

 

A metodologia proposta na SEA apresenta um caráter investigativo, centrado em problemas e 

com uma sequência de atividades relativas ao seu tratamento. As aulas que compõem a SEA foram 

baseadas praticamente em situações problemas, que envolveram atividades de modelagem e 

experimentais. 

A coleta dos dados ocorreu antes, durante e após a abordagem do conteúdo de ligações 

químicas em sala de aula, por meio da aplicação de questionários. As respostas obtidas foram lidas, 

transcritas em planilhas e agrupadas em categorias. Esse processo foi feito nas três fases da 

pesquisa. A avaliação das ideias apresentadas pelos estudantes foi fundamentada na teoria de 

Bachelard (2009) e as categorias foram classificadas em zonas filosóficas, que podem ser:  

- Realista 

As categorias desta zona apresentam noções não científicas. Representam ideias associadas ao 

senso comum, caracterizadas por formas ingênuas, subjetivas e intuitivas de enunciar determinado 

conceito. Geralmente são marcadas por obstáculos epistemológicos como observação primeira, 

conhecimento geral e animismo.  

- Empirista 



 

 

275 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

As respostas classificadas nas categorias relacionadas a esta zona começam a empregar termos 

científicos derivados diretamente da observação, experimentação ou de dados experimentais. 

Apresentam ideias com um grau de abstração maior que a zona anterior e geralmente não 

estabelecem muitas relações entre os conceitos. 

- Racionalista 

As categorias desta zona representam respostas que expõem formas científicas de pensar os 

conceitos em questão. As ideias são complexas e inter-relacionadas, na maioria das vezes com um 

grande poder de abstração. Há nesta zona, um nível mais elevado de reflexão sobre os conceitos 

científicos pesquisados. 

Essa descrição direcionou a classificação das categorias quanto à origem do pensamento do 

estudante, que pode ser realista, empirista ou racionalista. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O resultado obtido da análise das concepções dos estudantes, em cada eixo da SEA sobre 

ligações químicas, nas três fases da pesquisa é apresentado na Figura 2. 

 
Figura 2 – Análise das concepções dos estudantes para cada eixo da SEA nas três fases da pesquisa. 
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Fonte: Autores (2016). 

 

De maneira geral, ao longo das fases da pesquisa, percebe-se que as concepções nos quatro 

eixos foram evoluindo para a zona racionalista. Isso indica que ao final da SEA muitos estudantes 
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compreenderam as ligações como interações eletrostáticas entre espécies químicas resultantes de 

um abaixamento energético. 

Diferente dos demais, no eixo Energia, inicialmente a maior parte das concepções detectadas 

foi de origem realista, ou seja, carregadas de senso comum, por exemplo, associações da 

estabilidade química com lugar físico, estado de espírito ou emocional (ideia de equilíbrio). As 

concepções do tipo empiristas também se destacam neste eixo. Essas relacionam a estabilidade 

química com o octeto de elétrons na camada de valência, sendo denominadas por Bachelard como 

obstáculos epistemológicos do “conhecimento geral”, pois buscam explicar todos os fenômenos a 

partir de uma única lei ou regra. Apesar de a SEA não mencionar o octeto de elétrons, identificou-se 

nas três fases da pesquisa, um número constante de estudantes que atribuiu a esta regra a 

responsabilidade pela estabilidade química, resultado corroborado por outras pesquisas 

(MORTIMER; MOL; DUARTE, 1994; FERNANDEZ; MARCONDES, 2006), que inferem que o 

“crédito” atribuído ao octeto não é facilmente abalado. As concepções de que a estabilidade química 

é compreendida como consequência da liberação de energia, resultante da formação de ligações 

químicas, pensamento próximo da perspectiva racionalista foi detectado apenas nas fases 

intermediária e final, porém com um maior número de estudantes. 

No eixo Ligação iônica, não foram encontradas concepções racionalistas na fase inicial, isso 

significa que as ideias dos estudantes são originárias do senso comum ou de observações em sala de 

aula ou experimentos. Em relação a isso, dentre as ideias empiristas se destacaram as aplicações de 

regras, como, por exemplo, a transferência de elétrons ou “metal e não metal”. Dentre as 

concepções realistas para este eixo, ressalta-se a de que o retículo cristalino corresponde ao grão do 

sal de cozinha. Já na fase intermediária da pesquisa, começou a predominar noções racionalistas, o 

que sugere que os estudantes interpretaram a ligação iônica como interações eletrostáticas entre íons 

de cargas opostas, tendo como resultado a formação do retículo cristalino.  

No eixo Ligação covalente, as ideias empiristas predominaram e poucas concepções realistas 

foram detectadas na fase inicial. As concepções empiristas caracterizaram-se pela aplicação de 

regras como octeto, compartilhamento ou transferência de elétrons. Nas fases intermediária e final, 

as visões racionalistas tornaram-se a maioria. O avanço obtido é consequência da compreensão da 

estrutura da matéria e do conceito de eletronegatividade, o que possibilitou aos estudantes a 

percepção de como ocorre a formação da ligação covalente. Na fase final, percebe-se um 

decréscimo na zona racionalista e que alguns estudantes retornaram à zona empirista. Eles voltaram 

a apresentar ideias restritas ao compartilhamento de elétrons e muitos ainda representaram o átomo 

por meio de esferas, sem pensarem nas interações entre núcleo e eletrosfera. Conforme alerta 

Bachelard (2009), eis uma prova de como filosofias inferiores podem, em determinadas 

circunstâncias, constituir um obstáculo ao progresso da cultura. 

Quanto ao eixo Ligação metálica, as ideias empiristas predominaram na fase inicial, o que se 

deve principalmente à confusão entre os modelos dos diferentes tipos de ligações químicas e a falta 

de fundamentação sobre as forças responsáveis por manter os metais unidos. Os estudantes 

preocuparam-se em aplicar regras e guiaram-se pela observação, sem elaborarem um pensamento 

capaz de explicar a natureza da ligação, bem como as propriedades das substâncias metálicas. A 

partir da fase intermediária observa-se uma mudança da zona predominante, na qual as ideias 

racionalistas tornaram-se a maioria. Os estudantes passaram a utilizar o modelo mar de elétrons 

para representar a estrutura química das substâncias metálicas e atribuíram à força eletrostática a 

responsabilidade pela união dos cátions e elétrons nesse modelo.  
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CONCLUSÕES 

 

As concepções dos estudantes participantes da pesquisa progrediram ao longo da pesquisa, no 

sentido de uma maior racionalidade científica. A evolução do conhecimento sobre ligações químicas 

ocorreu por meio da superação de obstáculos epistemológicos, que neste trabalho corresponderam 

às concepções classificadas nas zonas realista e empirista. 

Vários entraves para a construção do conhecimento no tópico em questão foram identificados 

em cada eixo da SEA, muitos deles decorrentes de concepções alternativas, dentre as quais, 

destacam-se: associação da estabilidade química à regra do octeto; resistência ao abandonar regras 

gerais, tais como “ligação iônica ocorre entre metal e não metal”; falta de conhecimentos básicos 

da Química, por exemplo, estrutura da matéria e propriedades periódicas, o que impossibilitou o 

entendimento da natureza da ligação química; falta de articulação entre as propriedades físicas das 

substâncias e o tipo de ligação predominante, consequência do não estabelecimento de relações 

entre os níveis de representação da matéria. 

Por fim, considera-se importante conhecer a origem filosófica das concepções dos estudantes, 

para que se possam investigar possíveis estratégias de ensino que as minimizem. Espera-se que os 

professores do ensino médio considerem as concepções de seus estudantes durante o 

desenvolvimento do tópico ligações químicas, visto que elas podem auxiliar na escolha de eficientes 

metodologias de ensino. 
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RESUMO 

 

Este trabalho é um relato de experiência e foi realizado ao longo de três anos (2014/2016) com duas 

turmas de ensino Médio Politécnico da E.E.E.M. João Pedro Nunes, no município de São 

Gabriel/RS. Foi idealizado para introduzir e utilizar diferentes meios de ensino-aprendizagem, nas 

aulas de Biologia, a fim de proporcionar uma melhor compreensão dos conteúdos e torná-las mais 

criativas e atrativas aos educandos. Dentre os métodos utilizados para alcançar esse objetivo estão: 

confecção de protótipos celulares; fixação de conteúdos através de paródias; ensino-aprendizagem 

pela pesquisa - construção do “Caderno Ecológico”, realização e apresentação de trabalhos 

utilizando meios digitais (slides e vídeos). Observou-se que através da montagem dos protótipos os 

alunos concretizam os conhecimentos sobre Biologia Celular, pois seu potencial cognitivo de 

abstração, ainda, é limitado. O uso de paródias é uma importante ferramenta para fixação de 

conteúdos e, além disso, estimula a participação e o desenvolvimento de habilidades artísticas e 

atitudinais. A aprendizagem pela pesquisa envolve os estudantes no processo, pois necessitam 

pesquisar, referenciar suas pesquisas, selecionar as informações, elaborar o material e socializar 

com o grupo, o que se revelou como atividades desafiadoras, pois apesar dos jovens conviverem 

com a tecnologia tem muita dificuldade em utilizá-la para fins pedagógicos. Consideramos que este 

tipo de experiência metodológica vem a somar, pois torna as aulas mais atrativas, criativas, 

participativas. Insere os estudantes como protagonistas do fazer pedagógico e os orienta com 

relação ao uso das tecnologias, instrumentalizando-os, também, para o meio acadêmico e para o 

mercado de trabalho. 
 

Palavras-Chave: ensino-aprendizagem, aulas criativas, tecnologias, protagonismo estudantil.  
 

INTRODUÇÃO 

 

 A educação escolar é parte importante no fazer histórico de cada indivíduo, pois é na escola 

que formamos muitas de nossas opiniões e construímos uma visão de mundo que nos impulsionará 

pra o futuro e determinará o papel que desempenharemos junto à sociedade na qual estamos 

inseridos. 

A escola é o local específico do ato pedagógico, contudo ela é parte integrante da sociedade, 

e, assim, reflete as práticas sociais da comunidade onde está inserida. Portanto, a estrutura escolar 
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foi sendo modificada ao longo dos anos acompanhando as transformações nos processos de relação 

entre as pessoas. Todavia, a sociedade muda antes e em maior velocidade que a escola. 

A sociedade atual tem acesso rápido e fácil à informação, via internet, que pode ser acessada 

do telefone celular em qualquer ambiente, inclusive na escola. Dessa forma, atrair o aluno para as 

aulas torna-se cada vez mais difícil. É imperativo, que os profissionais docentes busquem novos 

métodos para tornar suas aulas interessantes e criativas. 

A fora isso, enquanto educadores, necessitamos orientar os estudantes na busca e 

organização de informações. Eles têm o mundo na palma das mãos, mas, muitas vezes, não sabem 

como realizar uma pesquisa com fontes confiáveis, selecionar as informações, tratá-las e organizá-

las. Para Ramos (2012) “é importante ensinar o estudante a pesquisar, trabalhar conteúdos e 

informações de forma racional, desenvolvendo nele uma visão mais reflexiva e mais crítica em 

relação ao conteúdo que lhe é apresentado”. 

Obviamente, para realizar essas modificações nos métodos é necessário um novo olhar por 

parte do educador com relação aos conteúdos trabalhados e a forma de ofertá-los aos estudantes, 

mais do que isso “[...] será necessária uma nova postura perante os conteúdos a serem estudados, 

afinal, a pretensão [...] é buscar e incentivar a participação dos estudantes e minimizar a 

participação do professor. (PINHEIRO, N.A.M; SILVEIRA, R.M.C.F; BAZZO,W.A, 2002.) 

 Dessa forma, se justifica um trabalho com a finalidade de introduzir no cotidiano dos alunos, 

em sala de aula, o uso de métodos criativos para auxiliar na construção do conhecimento, e, orientá-

los no processo de aquisição de competências e habilidades referentes à pesquisa e a construção de 

trabalhos didático-científicos. 

 Objetivando introduzir e utilizar diferentes meios de ensino-aprendizagem, com alunos do 

Ensino Médio Politécnico, a fim de proporcionar uma melhor compreensão dos conteúdos 

trabalhados e tornar as aulas de Biologia mais criativas e atrativas aos jovens educandos. 
 

METODOLOGIA 
 

             O trabalho foi realizado ao longo de três anos letivos (2014-2016), na disciplina de 

Biologia, com duas turmas do Ensino Médio Politécnico da Escola Estadual de Ensino Médio João 

Pedro Nunes, no município de São Gabriel/RS. Sendo um trabalho sequencial, pois as turmas foram 

acompanhadas do 1º ao 3º ano.  

             As aulas foram ministradas utilizando variados materiais, desde o tradicional caderno e 

livro didático, até ferramentas de ensino como músicas/paródias – retiradas da internet e/ou de 

autoria dos estudantes, para fixação de conteúdos trabalhados, bem como de vídeos explicativos e 

material paradidático, como cd-roms e sites contendo jogos e materiais ilustrativos. Os materiais 

utilizados foram selecionados de acordo com a série e conteúdos desenvolvidos com as turmas.  

             Os estudantes realizaram pesquisas on-line, sobre variados temas e a partir das mesmas 

elaboraram trabalhos, apresentando-os utilizando ferramentas como o PowerPoint, vídeos retirados 

da internet e também, produzidos por eles. Para tanto, a profissional docente (autora do trabalho) 

orientou os estudantes na construção desse tipo de material (slides), bem como de como realizar a 

pesquisa em sites com conteúdo confiável e referenciá-las corretamente. Além disso, os alunos 

receberam orientação a cerca de como se portar durante a explanação de suas produções. 

             A fim de proporcionar ao educando uma visualização de conteúdos mais abstratos, foram 

confeccionados protótipos de diferentes tipos celulares, preferencialmente, utilizando materiais 
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reaproveitados. Os alunos divididos em grupos apresentaram seus protótipos e as respectivas partes 

e funções celulares. 

             Os alunos do Ensino Médio politécnico, durante o curso do 2º ano, receberam ainda 

orientação para construção de um Caderno Ecológico, contendo pesquisas realizadas ao longo do 1º 

e 2º ano, sobre o eixo central de ecologia e educação ambiental. O Caderno Ecológico foi 

construído de acordo com as normas técnicas da ABNT, para elaboração de trabalhos acadêmicos, a 

fim de preparar os estudantes para a realidade do ensino superior e do mercado de trabalho. Os 

alunos, previamente separados em pequenos grupos de trabalho, receberam orientações e materiais 

para realização da tarefa. O Caderno deveria ser entregue com uma “capa ecológica” – utilizando 

materiais reutilizados - e impresso em folhas recicladas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

             As aulas onde foram utilizados recursos didáticos atrativos da atenção dos jovens, como 

apresentação de slides, música ou vídeos tiveram maior participação dos estudantes, resultando em 

aulas mais interativas e instigantes. Obviamente, nem todos os dias dispomos de materiais e 

recursos necessários para efetivação deste tipo de trabalho na escola, mas sempre que possível estes 

recursos foram utilizados para fomentar a participação e o interesse dos alunos pelas aulas. 

             Verificou-se que a construção de Protótipos Celulares (Figura 1), para fixação do conteúdo 

de Citologia, durante o 1º ano do Ensino Médio Politécnico, auxilia na concretização do 

conhecimento, pois para os jovens a abstração, ainda é uma capacidade cognitiva em 

desenvolvimento. Através da confecção de células e de suas organelas os estudantes melhoram a 

compreensão sobre os mecanismos celulares e fixam o conteúdo, dando significado ao que 

aprenderam durante as aulas. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 
                                                                Figura 1 – Protótipos celulares construídos pelos alunos – Células e DNA. 

 

             A utilização de paródias musicais mostrou-se também um ótimo recurso para fixação dos 

conteúdos trabalhados. Esse recurso foi utilizado durante os três anos de trabalho, para fixação de 

diferentes conteúdos como divisão celular, sistemas, ecologia e botânica. Algumas vezes, as 

paródias foram levadas prontas para sala de aula e ofertado aos alunos letra e música para cantarem 

e participarem das atividades. Em outras oportunidades foi solicitado aos alunos, geralmente em 

grupos, que escrevessem letras pertinentes aos conteúdos trabalhados para músicas que 

habitualmente ouvem e apresentassem para a turma, resultando em trabalhos muito criativos, 

divertidos e estimulantes. Embora, no inicio do trabalho, os alunos demonstrem um pouco de 
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resistência e timidez, após acostumar-se com a proposta apresentam performances maravilhosas, 

mostram seus talentos e envolvem-se no processo de ensino aprendizagem. 

             Durante o decorrer do primeiro e segundo anos os alunos foram desafiados a realizar 

pesquisas sob a temática da ecologia e educação ambiental. Essas pesquisas foram sendo solicitadas 

de acordo com o andamento das turmas, com datas de apresentação das mesmas e discussão dos 

temas em sala de aula com o grande grupo. As pesquisas deveriam ser feitas em fontes confiáveis, 

sempre observando as autorias e referências. Como finalização do trabalho, todos os temas 

pesquisados deveriam ser organizados no “Caderno Ecológico” (Figuras 2 e 3), um compêndio de 

informações ecológicas, formatado conforme as normas da ABNT para trabalhos acadêmicos. 

Durante esses dois anos de trabalho percebeu-se muita dificuldade dos alunos em realizar pesquisas 

sem infringir plágio, pois apenas copiam e colam informações da internet sem observar fontes, 

autores e referenciá-las. Outra dificuldade encontrada, no inicio, foi à socialização das informações 

coletadas em seminários ou roda de conversas, devido a inibições referentes à idade, que vão sendo 

superadas ao longo do trabalho. Quanto à organização e formatação final do Caderno observou-se 

que mesmo os estudantes recebendo orientação e material referente às normas a ser utilizadas - 

tanto na disciplina de Seminário Integrado, quanto na disciplina de Biologia, pela professora 

orientadora do trabalho (autora) - apresentaram muitas dificuldades em cumprir a tarefa, 

necessitando de atendimento individualizado. Durante esses atendimentos constatou-se que apesar 

deles conviverem com o computador desde a tenra idade, não dominam seus recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Capa e vista externa de um Caderno Ecológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 – Folha de rosto, página de conteúdo e Referências de um Caderno Ecológico. 

 

              Outro objetivo trabalhado durante os três anos foi à orientação dos estudantes no processo 

de aquisição de conhecimentos através da preparação de mídias (apresentações em PowerPoint) e 

apresentações formais de trabalhos didáticos. Para tanto, foram distribuídos individualmente e/ou 

em grupos temas relativos a conteúdos trabalhados como biologia celular, doenças, biotecnologia, 

plantas medicinais, etc. Os estudantes deveriam realizar a pesquisa sobre os referidos temas, 
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organizar as informações em apresentações de slides – podendo agregar vídeos da internet ou de 

própria autoria – e apresentar ao grande grupo. Observou-se ao longo do período uma grande 

evolução nos trabalhos, tanto na pesquisa e conteúdo organizado quanto na apresentação. No inicio 

as pesquisas eram desleixadas e mal organizadas, em slides com muito conteúdo e pouca clareza. 

As apresentações feitas com tom de voz muito baixo, risadas, postura inadequada e desrespeito aos 

colegas. A cada novo trabalho requisitado e após interferências e observações feitas pela professora 

(autora) os resultados foram melhorando e, ao final do terceiro ano, muitos alunos dominaram as 

técnicas de elaboração e apresentação deste tipo de trabalho, estando aptos para realizarem 

trabalhos semelhantes no meio acadêmico ou no mercado de trabalho. Além disso, através deste 

método os estudantes assumem o protagonismo, construindo conhecimento, mediado pela 

professora orientadora, mas sendo responsáveis não só por realizar as pesquisas, mas socializá-las 

com a turma, montando uma rede de troca de informações. 

              Este trabalho foi apresentado na Mostra Artístico-Cultural Regional 2016, promovida pela 

19ª CRE, onde os alunos tiveram a oportunidade de expor alguns de seus trabalhos, apresentar uma 

paródia e o projeto em si para a comunidade escolar de São Gabriel e para a comissão avaliadora, 

resultando em uma troca de conhecimentos e o sentimento de orgulho em mostrar suas produções. 
 

CONCLUSÕES 
 

     A utilização de diferentes recursos torna as aulas mais interessantes aos jovens, atrai sua 

atenção e, com isso, os faz protagonistas do ato pedagógico. 

     A construção de protótipos celulares facilita o entendimento de matérias abstratas, 

possibilitando a visualização dos objetos de estudo de forma bi ou tridimensional, sendo um recurso 

de fácil execução, baixo custo e resultado altamente satisfatório. 

    A utilização de recursos audiovisuais torna os conteúdos mais claros aos estudantes. A 

composição de letras musicais – paródias- ou sua reprodução auxilia no entendimento dos 

conteúdos trabalhados e na fixação dos mesmos. Sendo, muitas vezes, recurso utilizado para 

facilitar a resolução de exercício, testes e problemas. 

    A organização das pesquisas realizadas sob a temática de ecologia e educação ambiental no 

Caderno Ecológico, talvez, seja a tarefa mais árdua dentro do projeto, pois demanda muita 

dedicação e comprometimento tanto dos estudantes como do professor. Contudo, é um trabalho que 

possibilita visualizar as tentativas da humanidade em proteger os recursos naturais e estimula a 

conscientização ambiental dos jovens. A fora isso, os estudantes têm a oportunidade de aprender 

pela pesquisa e realizar um trabalho de formato acadêmico, preparando-os para o futuro. 

     Outra forma de ensino/aprendizagem pela pesquisa, utilizando os meios tecnológicos, são 

os trabalhos de pesquisa apresentados em slides, pois coloca o estudante como protagonista no 

processo educacional. Claramente, o professor está em sala de aula para ensinar, não, porém, para 

entregar um material pronto e acabado em si mesmo, mas para orientar a aquisição de 

conhecimentos, habilidades e competências que os estudantes poderão usar em vários momentos de 

suas vidas, seja no meio acadêmico ou no mercado de trabalho. 

      A Biologia está presente no nosso cotidiano, contudo, muitos conteúdos estudados são 

extremamente abstratos, principalmente aos jovens. Para que os estudantes aprendam necessitam 

envolver-se com o conteúdo e, para tanto, é necessário dar significância ao que é trabalhado e 

utilizar recursos que atraiam e mantenha a atenção dos alunos. A escola necessita acompanhar as 
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evoluções da sociedade e tornar-se mais dinâmica e digital, precisamos incluir as tecnologias em 

sala de aula e ensinar os jovens a utiliza-las de maneira correta e produtiva. 

     A Internet é uma grande janela para o mundo e para as informações, contudo os estudantes 

não sabem utilizar este recurso para construção de conhecimentos. Apesar dos adolescentes de hoje, 

em sua maioria, terem crescido tendo contato com o computador não dominam seus recursos. 

    Desta forma, consideramos que este tipo de experiência metodológica vem a somar, pois 

torna as aulas mais atrativas, criativas, participativas. Insere os estudantes como protagonistas do 

fazer pedagógico e os orienta com relação ao uso das tecnologias, instrumentalizando-os, também, 

para o meio acadêmico e para o mercado de trabalho. 
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RESUMO 

 

 Este estudo apresenta os interesses de discentes de uma escola técnica, o Colégio Técnico 

Industrial de Santa Maria pertencente a Universidade Federal de Santa Maria, quanto ao tema Pro-

moção de Saúde na escola. O tema Promoção da Saúde na escola foi abordado através de um grupo 

de professores e colaboradores intitulado EMI. A EMI realizou um questionário com os discentes 

para saber quais eram suas demandas e carências quanto ao tema, e esse estudo ressalta os mesmos, 

bem como demonstra suas opiniões e sugestões para a abordagem do tema. O questionário foi reali-

zado com três turmas diferentes, sendo uma turma do curso de Ensino Médio Integrado à Eletrotéc-

nica, uma do curso Ensino Médio Integrado à Mecânica e a outra ao curso Ensino Médio Integrado 

à Informática para Internet. O questionário continha três questões a serem respondidas pelo discen-

tes: 1) Qual(is) tema(s) relacionado(s) à promoção da saúde você gostaria de ver abordado(s)?; 2) 

De que forma gostaria de abordar promoção da saúde?; 3) Você gostaria do envolvimento de 

qual(is) disciplina(s) para essa atividade?. Ao analisar os resultados percebeu o interesse dos alunos 

em interdisciplinar o tema, sendo esse um dos grandes objetivos da EMI. Percebeu-se também a 

vontade dos mesmos em abordar o tema de formas diferentes da sala de aula. 

Palavras-Chave: Promoção da Saúde na escola, Interdisciplinaridade, Interesses de discentes, 

Diferentes formas de abordagem.    

 

INTRODUÇÃO 

  

A escola é uma instituição fundamental não somente no desenvolvimento dos estudantes, mas 

também na formação cidadã destes. Neste sentido, é seu objetivo, entre tantos outros, promover 

ações que auxiliem os estudantes dentro e fora dela, como por exemplo, a promoção da saúde na 

escola, desempenhando um papel importantíssimo para a melhoria da qualidade de vida de toda a 

comunidade escolar. 

A definição do papel da escola na promoção da saúde ainda não é consenso no contexto da 

educação formal brasileira. Em uma análise aligeirada, pode-se supor que a estruturação efetiva de 

ações por parte da escola, direcionadas para o âmbito da saúde, mais uma vez, colocam-na a de-

sempenhar funções que seriam da família. Entretanto, considerando que os estudantes estão em con-

tato direto com o ambiente escolar, e muitas vezes em número de horas semelhante ou maior do que 
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com os integrantes da família, é relevante que a saúde passe a integrar também as preocupações dos 

professores.  

Tais inquietações que envolvem os diferentes focos de interesse na questão da saúde 

(BUSS,2003), direcionam para a defesa da adoção de um estilo de vida saudável de toda a comuni-

dade escolar, e consequentemente, da participação destes, proporcionando um quadro favorável 

para a saúde e estabelecendo um ambiente físico e psíquico seguro, não apenas para o desenvolvi-

mento do processo de ensino e de aprendizagem, mas para a melhoria do convívio na sociedade 

como um todo (ANDRADE, 1995).  

 Considerando estes aspectos, esse estudo objetivou relatar a demanda dos alunos quanto à 

promoção da saúde, especificando quais assuntos são de seus interesses para serem discutidos na 

escola, bem como em quais disciplinas eles acham que deve ser debatido o tema . 

 

METODOLOGIA 

  

Este trabalho foi desenvolvido em uma escola técnica da cidade de Santa Maria (RS), e contou 

com a participação de 58 sujeitos do terceiro ano do técnico integrado ao ensino médio.  

 O mesmo foi realizado por um grupo de docentes intitulado Equipe Multidisciplinar Inte-

grada (EMI), o qual surgiu a partir da necessidade de trabalhar de forma interdisciplinar o tema 

“Promoção de Saúde na Escola”. Este grupo conta com a participação de diferentes áreas, como 

química, biologia, inglês, espanhol, educação física e usinagem.  

Primeiramente, o grupo reunia-se para discutir e planejar quais seriam a abordagem de cada 

docente em suas respectivas disciplinas, e também a respeito das abordagens em conjunto, como 

por exemplo, a realização de oficinas, visando promover temas relacionados à saúde.  

A fim de averiguar o interesse dos estudantes envolvendo o assunto, utilizou-se como instru-

mento de pesquisa um questionário investigativo contendo três perguntas abertas, sendo este aplica-

do para 3 turmas diferentes do 3° anos, as quais serão denominadas de turma A (Ensino Médio In-

tegrado à Eletrotécnica), B (Ensino Médio Integrado à Mecânica) e C (Ensino Médio Integrado à 

Informática para Internet). As perguntas a serem respondidas pelos discentes eram: 1) Qual(is) te-

ma(s) relacionado(s) à promoção da saúde você gostaria de ver abordado(s)?; 2) De que forma gos-

taria de abordar promoção da saúde?; 3) Você gostaria do envolvimento de qual(is) disciplina(s) 

para essa atividade?.  

 A partir das respostas obtidas nesses questionários foi feito um planejamento para as ativi-

dades no decorrer do ano letivo de 2016, com o propósito de atender ao máximo todas demandas 

solicitadas, e para que houvesse maior participação dos alunos, já que os temas abordados foram 

escolhidos pelos mesmos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Conforme mencionado, o questionário foi aplicado para diferentes turmas, com um total de 

58 sujeitos participantes. 

 A primeira pergunta do questionário era de múltipla escolha, pois os estudantes podiam 

marcar alguns temas mencionados, como: Nutrição; Atividade física; Saúde Emocional; Produtos 

Químicos no dia-a-dia; Doenças; Problemas Ambientais; Outro(s) e Não tenho interesse. Além des-

tes, ainda podiam dar sugestões, caso marcassem a opção “Outro(s)”. Podendo ser marcada mais de 
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uma resposta para essa questão. Abaixo estão as respostas obtidas de cada turma (A, B e C) para a 

primeira pergunta. 

Na turma A foram obtidas 68 respostas para a primeira pergunta do questionário. Nessa turma, 

sete alunos marcaram a opção “Outro(s)” e escreverem como sugestão: distúrbios do sono, pressão 

arterial, suicídio, depressão, saúde sexual, stress, alimentos que fortalecem o sistema imunológico. 

 

 
Figura 3- Primeira pergunta turma A 

 

Na turma B foram obtidas 58 respostas, sendo que 2 alunos marcaram a opção “Não tenho 

interesse” e 2 alunos marcaram a opção “Outro(s)”, sugerindo como temas: anorexia, bulimia e 

musculação. 

 
Figura 4 - Primeira pergunta turma B 

 

 Na turma C obteve-se 49 respostas, sendo 2 delas na opção “Não tenho interesse” e 1 na 

opção “Outro(s)”, com a sugestão de tema: saúde mental. 

 

 
Figura 5 - Primeira pergunta turma C 

 

 Embora todos temas apresentados como opções, e até mesmo os temas sugeridos sejam de 

grande importância, percebeu-se que o tema que os alunos têm maior interesse de ser estudado na 

escola é “Atividade física” e “Nutrição”.  
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 A segunda pergunta do questionário era: “De que forma gostaria de abordar promoção da 

saúde?”. Poderia ser marcada mais de uma resposta e continha como opções: Sala de aula; Oficinas 

temáticas; Palestras; Seminários; Mostra interdisciplinar; Visitas Técnicas; Outra(s). 

Para quem marcasse a opção “Outra(s)”, havia um espaço para sugestão de outra forma de 

abordagem do tema promoção de saúde. 

 Na turma A obteve-se 49 respostas para a segunda pergunta, sendo que um aluno marcou a 

opção “Outra(s)” e colocou como sugestão abordar o tema em aulas práticas. 

 

 
Figura 6 - Segunda pergunta turma A 

 

 Na turma B foram obtidas 40 respostas para a segunda pergunta e nenhum aluno marcou a 

opção “Outra(s)”. 

 

 
Figura 7 - Segunda pergunta turma B 

 

 Obteve-se 45 respostas para a segunda pergunta do questionário na turma C. Nenhum aluno 

marcou a opção “Outra(s)”. 

 

 
Figura 8 - Segunda pergunta turma C 
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 Analisando as respostas obtidas na segunda questão do questionário, observou-se o grande 

interesse dos alunos em abordar o tema em oficinas temáticas, sendo essas uma das abordagens 

adotadas pelo EMI. Notou-se também o interesse dos alunos em formas de abordagens que 

tangenciam a sala de aula, tornando o tema Promoção da Saúde como algo a ser debatido e aplicado 

de formas diferenciadas, ajudando assim os alunos a terem maior interesse e facilidade de 

aprendizado, pois abre seus horizontes além da sala de aula. 

 A terceira e última pergunta do questionário era: “Você gostaria do envolvimento de qual(is) 

disciplina(s) para essa atividade?”. Essa pergunta, diferente das duas anteriores, não constavam op-

ções de respostas, deixando os alunos livres para sugerirem em quais disciplinas gostariam debater 

o tema, podendo responder mais de uma disciplina. 

 Na turma A obteve-se 29 respostas para a terceira pergunta, sendo que 18 alunos responde-

ram a mesma, um aluno não respondeu e um aluno não gostaria de ver o envolvimento de nenhuma 

disciplina. 

 

 
Figura 9 - Terceira pergunta turma A 

 

 Na turma B foram obtidas 13 respostas, sendo que sete alunos responderam, um não 

respondeu e 11 não gostariam de ver o envolvimento de nenhuma disciplina para abordar o tema 

Promoção da Saúde. 

 

 
Figura 10 - Terceira pergunta turma B 

 

 Obteve-se 22 respostas na turma C, sendo que 14 alunos responderam e quatro não 

gostariam de ver o envolvimento de alguma disciplina para a abordagem do tema. 
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Figura 11 - Terceira pergunta turma C 

 

 Cabe ressaltar que ficou nítido o interesse dos alunos em verem temas relacionados à 

Promoção de Saúde serem abordados preferencialmente nas disciplinas de biologia e química, 

porém percebeu-se também que alguns acham importante o envolvimento de outras disciplinas e até 

“todas”. Esse resultado só reforça mais a ideia de que o tema Promoção da Saúde deve ser 

interdisciplinar, reforçando a importância da existência do EMI dentro do Colégio Técnico 

Industrial de Santa Maria. 

 

 

CONCLUSÃO 

  

Diferenciar as formas de ensino e abordagem tem sido um ponto importante e diferencial no 

atual sistema de educação brasileiro. Os resultados desse estudo só evidenciaram mais ainda isso. A 

sociedade como um todo passa freqüentemente por mudanças, e na educação não seria diferente.  

 Os questionários realizados pela EMI com os discentes do CTISM foi uma forma que os 

integrantes do grupo encontraram de tentar se aproximar dos discentes, e entender melhor quais são 

suas carências quanto ao tema Promoção da Saúde.  

 Ao ouvir os interesses dos alunos, e tentar atender ao máximo deles possíveis, a EMI criou 

uma forma mas proveitosa de abordar Promoção da Saúde na Escola, trazendo resultados mais 

positivos não só para os alunos, como também para a EMI, pois as atividades realizadas tiveram 

como resultado uma grande troca de conhecimentos.  
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar os resultados que foram obtidos a partir de um 

estudo efetuado em uma escola privada localizada na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Durante 

uma aula de Biologia, foi proposto aos estudantes de uma turma de Ensino Médio que expressassem 

de forma livre como seria a sua escola ideal. Os professores da mesma escola foram convidados a 

responderem um questionário com perguntas abertas e fechadas sobre suas práticas pedagógicas e a 

relação delas com a educação freireana. Uma das questões estava relacionada ao conhecimento 

sobre as obras de Paulo Freire, utilizando a Análise Textual Discursiva como metodologia de 

análise, foi possível perceber a partir das expressões dos alunos que a escola ideal para eles se 

aproxima da educação freireana em muitos aspectos, no entanto, não afirmamos que estas estejam 

realmente em consonância, em virtude dos poucos subsídios analisados neste estudo. Por outro lado, 

quanto aos professores, identificamos que eles têm algumas leituras superficiais de obras de Freire, 

mas nas suas falas, foi possível identificar ideias que se aproximam das defendidas por Freire. As 

percepções que emergiram deste trabalho indicam que a escola deseja uma educação mais 

democrática, mais reflexiva e mais participativa. 

 
Palavras-Chave: Educação; Freire; Currículo; Escola.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Estamos vivenciando uma era tecnológica e conectada, ao mesmo tempo uma época de 

antagonismos que muito se distancia de uma educação libertadora (SANTOS, 1988). Sendo assim, 

o século XXI é representado por singularidades em vez de pluralidades, de silêncios em vez de 

diálogos e de distância em vez de aproximação (GADOTTI, 2008). Nesse contexto, nós, educadores 

devemos refletir o papel da escola.  

Dessa realidade, surgiram dois questionamentos:  

. Quais as bases educacionais em que se moldam os pensamentos dos professores? 

. Como seria a educação idealizada pelos estudantes do século XXI?  

Essas questões nos levam a uma reflexão que não se esgota, apenas nos estimula a caminhar 



 

 

291 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

de encontro aos indícios e aos fatos que emergem dessa problemática. O cenário atual da educação 

possui uma história de interesses e necessidades de classes dominantes, de questões político-

partidárias, o que em um âmbito geral promoveu aos poucos uma educação cientificista e 

tecnológica (SANTOS, 1988). Tendo assim, uma educação com a finalidade de mercado de trabalho 

preocupada com as demandas econômicas.  

Os reflexos dos interesses econômicos podem ser percebidos nas salas de aula. O que 

ensinamos? E, para quem ensinamos? Esses foram questionamentos frequentes nas obras de Paulo 

Freire. Logo, basta olharmos para o modelo pedagógico em que estão fundamentadas as escolas: um 

currículo pronto, formulado pelas classes dominantes, tão distantes das realidades dos sujeitos, 

passivos em relação a ele (GADOTTI, 2008). Pensemos, então, quais as razões que reforçam esse 

modelo? Quem define o que a escola deve ensinar?  Com base nisso, Gadotti (2008) menciona que 

“o fracasso de muitos projetos educacionais está no fato de se desconhecer a participação do aluno” 

(p. 94). Mas onde principia essa questão? A sociedade não é atuante, participativa, há um poder 

político e dominante sobre ela? Nessa perspectiva, Freire, postula: “Se, porém, a prática desta 

educação implica o poder político, e se os oprimidos não o têm, como então realizar a pedagogia do 

oprimido antes da revolução?” (FREIRE, 2005. p.46). Essas reflexões, de nada valem se estiverem 

baseadas apenas em “achismos”, ou em “ideologias”, ela deve servir de estímulo e iniciativa de 

mudança. Além, disso, Freire (2005.p.41) destaca que: 
A realidade social, objetiva, que não existe por acaso, mas como produto da ação dos 

homens, também não se transforma por acaso. Se os homens são os produtores desta 

realidade e se esta, na inversão da práxis, se volta sobre eles e os condiciona, transformar a 

realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa de homens. 

Desta forma, não pretendemos, limitar o entendimento da realidade desta escola pelas 

poucas palavras expressadas pelos estudantes, nem tão pouco julgar a prática dos docentes pelas 

suas leituras ou pelas aproximações das suas pedagogias às bases freireanas. Apenas relatamos os 

anseios dos estudantes, e as realidades individuais percebidas pelas respostas dos professores ao 

questionário, a fim de possibilitar diálogo e reflexão quanto a realidade da escola através das falas 

dos estudantes e dos professores para que seja possível a construção de intervenções em prol das 

transformações que se perceberem necessárias. Sendo assim, conforme Freire (2005.p.9) “Os rumos 

possíveis desse processo são possíveis projetos e, por conseguinte, a conscientização não é apenas 

conhecimento ou reconhecimento, mas opção, decisão e compromisso”.  

Para tanto, esse trabalho se estrutura a partir dos seguintes objetivos: conhecer quais a 

compreensão e as leituras dos professores quanto a educação e obras freireanas e qual seria a 

educação idealizada pelos estudantes do século XXI. 

 

METODOLOGIA 

 

Por meio desta pesquisa buscou-se ouvir os estudantes de forma a entender como seria a 

escola ideal para eles e perceber o quanto Paulo Freire está contribuindo com a prática docente. Este 

trabalho foi realizado com uma turma de Ensino Médio durante uma aula de biologia em uma 

escola privada, localizada na fronteira oeste, do Rio Grande do Sul. 16alunos foram convidados a 

expressarem de forma escrita livre como seria a sua escola ideal. O material produzido foi recolhido 

para posterior análise. Os professores da escola foram convidados a responderem um questionário 

com questões fechadas e abertas a respeito dos seus conhecimentos acerca das obras de Paulo Freire 

e sobre as contribuições dos preceitos freireanos nas suas práticas pedagógicas. Onze (11) 
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professores participaram respondendo ao questionário.  

Desta forma, neste ensaio são assumidos como forma geradora de material a ser analisado 

falas de estudantes, que foram expressas na forma de escrita livre, onde alguns destacaram palavras 

e expressões, enquanto outros descreveram pequenos textos ao questionamento: como seria a sua 

escola ideal, a escola dos sonhos? Além das falas dos estudantes, também fazem parte do material 

de análise as respostas dos professores ao questionário.Em função do limite de páginas neste ensaio 

não abordaremos todas as questões do questionário, nem todas as formas de expressão dos alunos. 

Para análise dos dados utilizou-se Análise Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 

2007). As categorias que emergiram desta análise foram: Por uma educação que tenha sentido, 

Professores e as obras de Freire. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir das respostas dos alunos e dos questionários respondidos pelos professores foi 

possível identificar duas grandes categorias que foram denominadas como: Por uma educação que 

tenha sentido; Professores e as obras de Freire.  

 

POR UMA EDUCAÇÃO QUE TENHA SENTIDO 

 

Essa categoria emergiu das inquietações dos estudantes que se aproximando cenário atual da 

educação, ao serem convidados a refletir sobre a educação idealizada por cada um. Gadotti (2008) 

diz, “Educar é sempre impregnar de sentido todos os atos da nossa vida cotidiana. Segundo o autor 

a educação precisa fazer sentido para o educando, ele sente necessidade de fazer relações entre o 

conhecimento do senso comum e os conceitos científicos, entender a aplicação dos conceitos no seu 

mundo vivido e, não num possível futuro incerto.  

A necessidade de a educação fazer sentido para os educandos é percebida através das falas 

dos estudantes, sendo que muitas se aproximaram do sonho freireano. Algumas falas se associam ao 

“ser mais”, como: a liberdade, a igualdade, o respeito, a inclusão, a interação, a participação, a 

escola incentivadora, a preparação para a vida e os direitos iguais. 

As falas dos alunos: 

 
“A escola ideal não seria apenas uma escola, seria um lar, não no sentido de um lugar 

para morar, mas um lugar onde sentíssemos vontade de ir, onde não se tivesse medo de 

nenhum professor, nem medo de errar. ”; 

“A escola ideal seria aquela em que aprendêssemos coisas realmente úteis e que seriam 

aplicadas no nosso dia-a-dia.”; 

“Por uma educação que faça os alunos pensarem por si próprios, que os ajude a ter 

autonomia nas suas escolhas, ao invés de fazê-los pensar de acordo com um sistema. ”; 

“A escola ideal para mim seria uma escola que acima de ensinar o aluno os conteúdos 

necessários para algum teste, uma escola que se preocupasse com a formação do 

indivíduo, do aluno, deveria ser acessível a todos, não somente a quem pode pagar 

(particular). ”; 

“Professores que estimulem os alunos a gostar de estudar, e que ensinem para a vida toda 

e não apenas para decorar por um determinado tempo. ”; 
 

É nítida a exclamação contida em cada palavra, que não se esgota, que vai além. O desejo 

pelo novo está intrínseco nas falas dos estudantes. Nas palavras de muitos, podemos ler o 
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reconhecimento das problemáticas sociais e das demais questões que influenciam a educação. 

Na literatura muitos autores questionam o modelo atual de ensino, onde o currículo 

padroniza e uniformiza os assuntos, de forma que não possibilita a participação de todos os sujeitos 

envolvidos com a construção dos saberes (Roso et. al. 2015, Paniz et. al. 2015, Ferrão, Auler 2012). 

Conforme Ferreira (2016), 
[...] o ensino baseado em disciplinas isoladas, desconexas da realidade do educando, 

estruturadas com base em um currículo estático, pautado em conceitos que são depositados 

nos alunos. O ensino fragmentado, além de descaracterizar o todo, desconstitui a 

possibilidade de construção de vínculo do conhecimento com a realidade de vida 

(FERREIRA, 2016, p.46). 

Neste sentido, as falas dos alunos possibilitam reconhecer os pontos limitantes, e a 

construção de possíveis intervenções a partir da necessidade de transformação e das dicas de como 

seria essa escola ideal. Além disso, demonstram certa percepção de que o atual currículo escolar não 

desperta interesse principalmente por não estar integrado ao cotidiano. Desta forma, suas falas 

sugerem um rompimento do currículo tradicional e engessado que faz parte da escola atualmente. 

HALMENSCHLAGER (2014), fez essa sugestão em sua pesquisa de doutorado ao propor a 

construção curricular estruturada na perspectiva da Abordagem Temática.  

Nesta mesma perspectiva de reestruturação curricular, Centa (2015), Araújo (2015), Miranda 

(2015) implementaram em escolas de Ensino Médio do Rio Grande do Sul intervenções curriculares 

baseadas em temas, situações problemas do cotidiano da comunidade escolar. Sendo que nestas 

mediações, o aluno teve “vez” e “voz” e isso refletiu de forma positiva nas avaliações dos 

professores. Ao aluno foi possibilitado assumir-se como educando e sujeito do processo de ensino 

aprendizagem. Sendo percebido nas falas dos alunos que participaram da pesquisa que seus desejos 

se aproximam do que foi possibilitado aos educandos que vivenciaram tais intervenções. Ou seja, se 

sentir parte da escola e perceber que ela está preparada para atender suas necessidades e ouvi-los. 

 

PROFESSORES E AS OBRAS DE FREIRE 

 

Para Freire, a dignidade está ligada à existência humana, esse pode ser o início da reflexão 

desta categoria, por ser entendido que o trabalho docente está imbricado da ética e do sonho 

coletivo. 
A existência humana é que permite, portanto, denúncia e anúncio, indignação e amor, 

conflito e consenso, diálogo ou sua negação com a verticalidade de poder. Grandeza ética 

se antagonizando com as mazelas antiéticas. É exatamente a partir dessas contradições que 

nascem os sonhos coletivamente sonhados, que temos as possibilidades de superação das 

condições de vida a que estamos submetidos como simples objetos para tornar-nos todos e 

todas seres mais (FREIRE, 1997, p.14). 

Entre os questionamentos aos professores, pedimos que relatassem se conheciam as obras de 

Paulo Freire e quais teriam sido lidas. Com relação as obras freireanas dos onze professores que 

responderam as questões, um professor afirmou nunca ter lido apenas ouvido falar de Paulo Freire, 

e dez afirmaram ter lido pelo menos algum capítulo de alguma de suas obras durante a graduação 

ou na pós-graduação. As obras mencionadas pelos professores foram: Pedagogia do Oprimido, 

Pedagogia da Autonomia, Educação como Prática de Liberdade, Pedagogia da Esperança, Ação e 

cultura para a Liberdade, e um dos professores mencionou ter lido uma biografia, intitulada: Vida e 

Obra de Paulo Freire. 

A partir destas indicações, feitas pelos professores com relação as obras freireanas 
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evidencia-se que a propagação das obras e ideias de Freire ainda é pouco conhecida e vivenciada 

nas salas de aula, mesmo Freire com grande número de obras publicadas no Brasil e diversos outros 

países, sendo considerado um grande pensador da educação ainda tem suas obras pouco conhecidas 

pelos sujeitos que trabalham à educação no seu país. Isso pode ter relação aos objetivos da educação 

no Brasil, a quem ela está a serviço? E para que? Qual a relação deste desconhecimento com o 

currículo das licenciaturas? Todos os professores são licenciados? Estas reflexões devem estar em 

diálogo nas escolas, na comunidade acadêmica, e para além do diálogo intervenções devem ser 

propostas para que se possa caminhar no sentido de ressignificação.   

No questionário os professores foram convidados a escolherem uma palavra, frase ou 

expressão que representasse o seu pensamento em relação a Paulo Freire ou às suas ideias. Entre as 

suas falas, destacamos: 
“Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. ”; 

“Educar é valorizar conhecimentos individuais para criar, transformar. ”; 

“Educador como mediador do conhecimento”. – “A relação de amizade e troca com o 

educando é fundamental para o processo de ensino e aprendizagem. ”; 

“Educação não transforma o mundo, Educação muda as pessoas, pessoas mudam o 

mundo. ”; 

“Na minha opinião, HUMILDADE = todos podem ensinar alguma coisa e aprender 

sempre. ”; 

“Temas geradores”; 

“A educação possui o poder de modificar-remodelar as pessoas – tanto professores, quanto 

estudantes. ”; 

“A leitura do mundo precede a leitura da palavra. ”; 

“Ele vê o educando não apenas como um mero receptor de informações, mas sim, como um 

ator ativo no processo de ensino-aprendizagem. ”; 

Apesar das poucos leituras de obras de Freire, percebemos que os preceitos e ideias que 

sustentam a educação freireana são conhecidas pelos professores. Mesmo que superficialmente, 

consideramos que estas noções percebidas das falas dos professores podem ser um incentivo a 

ampliação destas leituras e reflexões.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base no que foi apresentado neste ensaio pode-se identificar que os anseios dos 

estudantes se aproximam da educação freireana. Observamos isso ao explicitarem a necessidade 

que sentem de serem ouvidos, e do desejo de estudarem assuntos que tenham mais sentido e relação 

com a vida cotidiana.Os desejos dos estudantes e os anseios apresentados neste ensaio representam 

alguns indícios superficiais que podem ser tema de trabalhos mais aprofundados visto a sua 

relevância. Com relação aos conhecimentos dos professores sobre as obras freireanas foi possível 

perceber superficialidade. Isso por que, nenhum professor deixou claro ter lido uma obra completa 

do autor. Entre as tantas publicações de Freire, e nas ideias as quais defende, está uma percepção de 

que os sujeitos têm sempre algo a aprender, que o conhecimento não se finda e que todos somos 

capazes construir novos conhecimentos. Por esta razão, acreditamos que as obras de Freire, são de 

grande impacto e relevância para a formação dos professores na construção de uma escola onde 

professor e aluno são sujeitos do processo de ensino e aprendizagem ambos guiados por um 

objetivo onde a educação não seja entendida como neutra e acabada, mas sim, que seja 
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compreendida como passível de construção através do diálogo, reflexões e práticas mais 

democráticas. 
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RESUMO 

Este trabalho propõe uma discussão sobre as relações entre a vulnerabilidade social e o ensino 

das ciências, mostrando e evidenciando o Ensino Explícito como um método eficaz e comprovado 

para o ensino em escolas que se encontram nessa situação. A metodologia utilizada consistiu na 

realização de uma revisão bibliográfica com o objetivo de obter informações sobre como o ensino 

de ciências aborda essa temática e a leva em consideração nos planejamentos escolares, além de se 

tornar uma justificativa para o método de ensino utilizado. Os resultados evidenciaram que nenhum 

dos sessenta e um artigos encontrados entre o período de 2007 a 2017 refere-se ao ensino de 

ciências, o que enfatiza que mais discussões devem ser estabelecidas com professores de Biologia, 

Física e Química pois, existem relações entre o abandono, reprovação escolar e a vulnerabilidade 

social. Tentando reduzir essas desigualdades e trazendo a discussão para a educação e ensino de 

ciências, é proposto a utilização do Ensino Explícito como método de ensino para aulas de Física, 

focalizado no professor e com etapas claras de abordagem, capaz de contribuir para a melhora na 

aprendizagem dos alunos e consequentemente para a redução das desigualdades sociais que podem 

interferir de maneira negativa na sala de aula. 
 

Palavras-Chave: ensino de ciências, vulnerabilidade social, revisão bibliográfica, Ensino Explícito. 
 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos muitas pesquisas mostraram as más condições que várias escolas brasilei-

ras vêm enfrentando e as estatísticas alarmantes sobre os jovens e sua relação com a sala de aula. 

Um exemplo disso são os dados do Censo Escolar da Educação Básica 2014 (BRASIL, 2014) que 

evidenciaram uma estrutura precária das escolas, como falta de bibliotecas, salas de aulas adequa-

das para o desenvolvimento das atividades e até mesmo banheiros para serem utilizados pelos estu-

dantes. Além disso, as pesquisas mostraram uma queda de 33,8% na taxa de matrículas à medida 

que se avança no ensino médio (BRASIL, 2014), ou seja, são poucos os que conseguem concluir 

essa etapa da educação básica.  

O abandono escolar foi ratificado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) que divulgou que o Brasil tem cerca de 20% dos seus jovens sem estudar nem 
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trabalhar (OCDE, 2015). Segundo, o presidente do INEP em entrevista a um site de notícias, esses 

dados são elevados, pois o país não consegue oferecer aos estudantes aquilo que eles desejariam 

aprender (SOARES, 2015). 

Outro fato preocupante é que os estudantes que têm a maior probabilidade de experimentar a 

reprovação e o abandono escolar são aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade soci-

al (YANNOULAS, S. C.; ASSIS, S. G.; FERREIRA, K. L., 2012). Nas palavras de Gauthier et al. 

(2014) referindo-se à pesquisas realizadas desde os anos de 1960 sobre essa temática, são esses alu-

nos que “corriam mais risco de enfrentar dificuldades ao longo de sua trajetória escolar” (GAU-

THIER, C.; BISSONNETTE, S.; RICHARD M., p. 30, 2014). Ainda sobre essas relações, da Silva 

(1979) afirma que o abandono e a reprovação escolar podem estar associados à fatores como a falta 

de estimulação e a má alimentação, ou seja, condições que desfavorecem o desenvolvimento do 

indivíduo em suas múltiplas facetas. 

Embora tendo conhecimento das relações entre esses dois temas, a vulnerabilidade social é 

um assunto que é muito discutido na área das ciências humanas e educação. Entretanto, quando se 

fala no ensino de áreas como ciências e matemática, pouca importância é dada para as relações que 

pessoas que se encontram nesse tipo de realidade apresentam e nas consequências que podem apre-

sentar na escola, o que será corroborado com a revisão bibliográfica que será apresentada na próxi-

ma seção. Por outro lado,  

 
compreende-se que os educadores, assim como outros profissionais que atuam em contex-

tos de vulnerabilidade social, devem conhecer seu papel enquanto agentes promotores e in-

tegrantes de uma rede de suporte social para crianças, oportunizando o estabelecimento de 

uma prática de apoio capaz de oferecer melhores condições para a participação social e 

exercício de cidadania da população assistida. (GONTIJO, D. T.; MARQUES, E.; AL-

VES, H. C., p. 257, 2012) 

 

 O que ocorre muitas vezes, quando um aluno chega na escola, é que a ele é exigido um pa-

drão de educação e conhecimentos, que muitas vezes, em sua vida, não teve a oportunidade de se 

apropriar e, por isso, acaba sofrendo com uma cultura que vai em contrapartida aos seus princípios 

(BOURDIEU; PASSERON, 2014) determinada por grupos social e culturalmente dominantes. En-

tretanto, as leis que regem a educação brasileira sugerem um rol de conteúdos, habilidades e compe-

tências que todos os estudantes deveriam incorporar ao longo da vida escolar, deixando de respeitar, 

na maioria das vezes, os conhecimentos e vivências particulares que formam cada aluno como um 

ser único e com visão diferenciada de mundo. 

 Pensando em um método de ensino, que busque a diminuição das desigualdades sociais, 

propõem-se o Ensino Explícito (EE) como uma ferramenta capaz de cumprir com esse objetivo. O 

EE é uma forma de abordagem proposta por Gauthier et al. (2014) baseada em várias pesquisas que 

demonstraram que, estudantes que são provenientes de classes menos favorecidas têm maiores pro-

babilidades de experimentar reprovações ou abandonar a escola, além da maior possibilidade de não 

continuar os estudos, mesmo com desempenho semelhante aos demais alunos. Se por um lado exis-

te essa relação e ela traz expectativas negativas, as mesmas pesquisas que serviram de suporte para 

o EE também demonstraram que o professor é o elemento de maior impacto e fator de reversibili-

dade dessa situação (GAUTHIER, C.; BISSONNETTE, S.; RICHARD M., 2014).  

Ao professor cabe dar suporte ao estudante contribuindo para sua formação cognitiva e de-

senvolvimento de habilidades. Não basta fornecer apenas a igualdade de tratamento pois, ela des-
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considera as diferenças culturais e vivenciais até o momento que o aluno experimenta as condições 

da vida escolar. Dessa forma, é incumbido ao professor o papel de estabelecer a equidade entre os 

estudantes, que seria a adaptação das oportunidades, deixando mais justo o processo de aprendiza-

gem. Para isso, o EE fundamenta-se no modelo PIC: Preparação, Interação e Consolidação. Além 

disso, ao professor também cabe duas tarefas: a Gestão da Classe, referente às normas de convívio 

diário entre professor-alunos e alunos-alunos; e a Gestão dos Aprendizados, relacionado aos conte-

údos e habilidades que os estudantes devem desenvolver.  

A palavra Explícito refere-se ao fato de que cada etapa do processo de ensino e aprendiza-

gem é comunicada aos estudantes, de tal forma que ele esteja ciente de cada passo que irá tomar e 

do objetivo a ser cumprido. Para tanto, cada componente do modelo PIC apresenta uma série de 

etapas que devem ser cumpridas pelo professor (tabela 1) a fim de proporcionar e consolidar o de-

sempenho dos estudantes. 

 

Preparação Interação Consolidação 
 

•Objetivos de aprendizado; 
•Ideias Mestras; 
•Determinar os conhecimentos 

prévios; 
•Integração entre os conheci-

mentos; 
•Estratégias cognitivas; 
•Mecanismos de apoio ao 

aprendizado; 
•Verificação do alinhamento 

curricular; 
•Roteiro da aula. 

 

•Maximizar o tempo de aprendizado em 

sala de aula, 
•Garantir uma taxa de sucesso elevada; 
•Cobrir a matéria a apresentar aos alu-

nos; 
•Agrupamentos; 
•Dar apoio ao aprendizado (scaffolding); 
•Levar em conta diferentes formas de 

conhecimento; 
•Utilizar linguagem clara e precisa; 
•Verificar a compreensão; 
•Explicar, ilustrar através de modela-

gens, demonstrar; 
•Manter o ritmo constante; 
•Diferenciar de outra forma. 

•Deveres de casa; 
•Revisões cotidianas; 
•Avaliar a transferência dos 

aprendizados. 

 

Tabela 1: Cada uma das etapas do modelo PIC. 
 

Dessa forma, neste trabalho foi feita uma revisão bibliográfica sobre a vulnerabilidade social 

e as relações/contribuições do ensino de ciências, como uma forma de justificar e promover a dis-

cussão da temática. Além disso, propõem-se o EE como método de ensino capaz de reduzir os efei-

tos e as desigualdades que podem ser salientadas pela situação de vulnerabilidade. 
 

METODOLOGIA 
 

Para a revisão bibliográfica sobre a vulnerabilidade social foram analisadas, nos últimos dez 

anos, revistas sobre educação e ensino de qualis A1 e A2, definidos pela Coordenação de Aperfei-

çoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A busca se deu pela palavra-chave (vulnerabili-

dade social), leitura do resumo e seleção dos artigos. Na sequência foi utilizada a Análise Textual 
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Discursiva de Moraes (2003) para categorizar os artigos de acordo com os conteúdos abordados, 

obtendo a relação apresentada na figura 1. 

 
Figura 1 - Relação do número de artigo encontrados para cada categoria estabelecida. 

 

O método do EE está sendo aplicado em uma escola da rede pública de Santa Maria - RS, 

localizada em uma região classificada como zona de vulnerabilidade social segundo dados do go-

verno municipal. As atividades estão sendo empregadas desde o ano de 2013, com todos os conteú-

dos previstos para o 2º ano do ensino médio segundo os PCN (BRASIL, 2000) da Física.  A pesqui-

sa contou, até o momento, com duzentos estudantes com faixa etária compreendida dos 15 aos 18 

anos.  

Cada um dos conteúdos a serem ministrados foram planejados e enquadrados às etapas do 

modelo PIC, conforme mostrados na tabela 1. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A revisão bibliográfica evidenciou a escassez de trabalhos da área de educação e ensino re-

ferentes ao tema vulnerabilidade social. Foram encontrados sessenta e sete periódicos dessa área, 

totalizando sessenta e um artigos sobre a vulnerabilidade social. Entretanto, nenhum dos trabalhos 

analisados referem-se ao ensino ciências como Biologia, Física e Química. Os artigos encontrados 

enquadram-se nas áreas da saúde; meio ambiente; segurança pública, vida social e trabalho; cultura 

e educação, conforme apresentados na Figura 1. 

O EE é um método de ensino que intensifica o trabalho do professor através de uma sequên-

cia organizada, verificada anteriormente pelo modelo PIC. De acordo com Gauthier et al. (2014), 

em escolas localizadas em zona de vulnerabilidade social, onde os estudantes têm a maior possibili-

dade de experimentar o abandono, infrequência e até mesmo de não continuar os estudos, o que 

também ficou evidenciado em artigos encontrados na revisão bibliográfica Amparo et. al. (2008), 

Moura et al. (2015), Oliveira e Saraiva (2015), dentre outros. Nessas condições, o EE é uma abor-

dagem testada e confirmada, que oportuniza a redução das desigualdades causadas pela situação de 
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vulnerabilidade. Contudo, os estudantes têm seu processo de ensino e aprendizagem intensificados 

visando seu melhor aproveitamento em sala de aula. 

Na escola em que o EE vem sendo implementado, esse método implicou desenvolvimento 

de uma cultura mais próxima aos padrões educacionais exigidos nos estudantes. Ao longo do ano 

letivo, as turmas compreenderam que uma sequência estava sendo estabelecida e que tinha como 

objetivo oportunizar tirar suas dúvidas e reforçar o que não fora entendido. Dessa forma, pode-se 

verificar que ocorreu uma melhora na compreensão do andamento da metodologia da aula, dos con-

teúdos trabalhados e do funcionamento do sistema estabelecido pela escola, verificadas através de 

suas respostas escritas e atitudinais, referentes aos conteúdos do 2º ano do ensino médio.   

A maioria dos itens do modelo PIC podem ser realizados de forma satisfatória. Entretanto, os 

três itens intitulados garantir uma taxa de sucesso elevada, verificar a compreensão e diferenciar 

de outra forma (estabelecer outras estratégias de ensino para os estudantes que não estão 

conseguindo acompanhar o ritmo da aula), não puderam ser implementados de maneira efetiva, 

devido à infrequência dos estudantes, o que impossibilita o andamento das atividades, dos reforços 

e retomadas do que não fora entendido. Vale ressaltar que, os alunos infrequentes não são aqueles 

que faltam esporadicamente, e sim, aqueles que, muitas vezes por problemas familiares, vão à 

escola poucas vezes ao mês. Sendo assim, é necessária a criação de estratégias que acolham esses 

alunos e os permitam ter as atividades recuperadas pois, é difícil atender os estudantes em 

conteúdos diferentes, tendo em vista que a turma avançou e esses alunos não. 

 

CONCLUSÕES 
 

Nos últimos anos, vários autores e pesquisas nacionais mostraram as relações existentes en-

tre a vulnerabilidade social e a aprendizagem, e que a correspondência entre esses dois assuntos não 

são muito promissores. Conforme confirmado pela revisão bibliográfica, nenhum dos artigos encon-

trados referem-se ao ensino/educação em ciências. É preciso, dessa forma, que essa área leve em 

consideração as condições em que crianças e adolescentes nessa situação se encontram, pois nem 

sempre essas tiveram a oportunidade de se apropriar dos conhecimentos que são exigidos pela insti-

tuição de ensino, o que acaba por contribuir para seu insucesso escolar.  

Além disso, é grande número de escolas localizadas em zonas de vulnerabilidade social e de 

estudantes que acabam deixando a escola por não se adaptarem ao sistema de ensino. As caracterís-

ticas que muitas vezes são avaliadas pelo sistema escolar acabam por multiplicar as diferenças, fa-

zendo com que os estudantes se tornem parte excluída do processo de aprendizagem por não se 

“enquadrarem” nos padrões requeridos por um sistema educacional ditado por uma cultura diferente 

daquela vivida pelo aluno. Dessa forma, a equidade, conforme discutida anteriormente, deve ser 

exaltada em relação à igualdade que acaba, na maioria das vezes, gerando a desigualdade no siste-

ma escolar. 

Aplicado nos últimos quatro anos em uma escola da rede pública localizada em zona de vul-

nerabilidade social, o método do EE se mostrou eficaz para ensinar Física no 2º ano do Ensino Mé-

dio. Por se tratar de um método que objetiva a clareza e focado na melhora do desempenho do alu-

no, foi possível perceber uma melhora nas respostas ao longo do ano letivo, compreendidas não 

somente entre os conteúdos, mas nas atitudes e comportamento, ao perceberem que a sequência os 

oportuniza compreender melhor os temas trabalhados em aula. 
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RESUMO 

 

As transformações pelas quais a humanidade passou durante o século XX geraram consequências 

profundas na sociedade, tornando necessária a adequação do sistema educacional a esse novo 

contexto. Sendo assim, os jogos didáticos são uma maneira lúdica para contribuir com o interesse e 

a aprendizagem em ciências. Com isso, o presente trabalho teve como objetivo apresentar o Reino 

Monera, seus principais representantes, suas estruturas e organelas através de um jogo didático em 

uma turma de 7° ano. Para sua realização foi utilizado um desenho de uma bactéria impresso em 

uma folha de tamanho A4, uma roleta numerada e algumas cartas com questões referentes ao 

conteúdo abordado. Os alunos foram divididos em dupla onde,o primeiro aluno girou a seta da 

roleta, o número em que a seta parou valia uma carta e em cada carta havia uma questão sobre uma 

das estruturas da bactéria do desenho que ficou exposta no quadro. Um aluno fez a pergunta ao 

outro. Ao analisar os resultados do trabalho concluímos que aulas aliadas a diversão podem se 

tornar menos exaustivas e assim o tempo em sala de aula torna-se mais proveitoso e a aprendizagem 

mais significativa. Por isso, as atividades práticas são ótimas opções para ensinar e para aprender, 

mas estas devem estar sempre bem articuladas com boas bases teóricas. E para atender a todas as 

demandas atuais que estão em constantes mudanças é necessário que o docente esteja sempre se 

aprimorando, inovando e buscando novas opções para o processo de ensino-aprendizagem. 

  

 

Palavras-Chave: Jogo, Reino Monera, ensino, aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A educação passa por um período de transformações, marcado por profundas mudanças nos 

conceitos mais fundamentais da escola, na sua concepção do que é ensinar e aprender. O paradigma 

tradicional não mais satisfaz as necessidades da sociedade atual, assim, enfrenta-se uma mudança 

de paradigmas e o surgimento de novas abordagens na educação (MARTELLI, 2004).No que diz 

respeito ao ensino de Ciências Naturais, podemos observar que de modo geral, os alunos têm 

enfrentado dificuldades na assimilação dos conteúdos nessa área do conhecimento. É provável que 
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tais problemas ocorram devido à ausência de atividades lúdicas nas aulas de Ciências no ensino 

fundamental (PRIGOL; GIANNOTTI, 2008). 

As atividades lúdicas contribuem para o interesse e a aprendizagem em ciências, principalmente 

quando é necessário questionar, investigar e proporsoluções. E nesse estudo a atividade usada como 

ferramenta facilitadora da aprendizagem foi o jogo didático.   

Os jogos didáticos desenvolvem a criatividade dos alunos, e, além disso, tornam as aulas mais 

atraentes. Essa evidência é facilmente verificada quando se analisam as inúmeras teorias sobre o 

jogo e o lúdico. Segundo Araújo “desde muito cedo o jogo na vida da criança é de fundamental 

importância, pois quando ela brinca, explora e manuseia tudo aquilo que está à sua volta, através de 

esforços físicos e mentais” (ARAÚJO, 1992, p.106). 

Nesse contexto, ensinar e ao mesmo tempo despertar o interesse dos alunossobre o Reino Monera e 

seus principais representantes, suas estruturase organelas torna- se um desafio já que normalmente é 

um conteúdo transmitidosomente de forma teórica. Por isso, este trabalho teve como tema principal 

esses organismos. 

É importante destacar que ensino e aprendizagem são dois processos distintos. O estudante constrói 

o seu próprio conhecimento. E cada estudante o faz de modo idiossincrático, pois o processo 

depende fundamentalmente do que o estudante já sabe, ou seja, de seu conhecimento anterior, sobre 

o qual ele ou ela construirá o novo conhecimento. Desta forma, o resultado final do processo de 

aprendizagem é também diferente para cada estudante (FREIRE, 1987). 

          Com isso, o presente trabalho teve como objetivo apresentar sobre o Reino Monera, seus 

principais representantes, suas estruturas e organelas através de um jogo didático em uma turma de 

7° ano. 

 

 

METODOLOGIA 

 

O trabalho foi realizado com uma turma de 7° ano do turno da manhã de umaescola municipal de 

Bossoroca, um município situado no interior da região noroeste do Rio Grande do Sul, Brasil. 10 

alunos participaram, sendo meninas e meninos. Os recursos utilizados foram uma figura de uma 

bactéria impressa em uma folha de tamanho A4, uma roleta numerada e algumas cartas com 

questões referentes ao Reino Monera (Figura 1), seus representantes, suas estruturas e organelas 

com isso tornou-se possível para aos alunos:  

-Conhecer e diferenciar as principais estruturas celulares do representante mais conhecido do Reino 

Monera; 

-Identificar seus principais representantes; 

-Analisar a estrutura celular de uma bactéria; 

A atividade foi dividida em 3 etapas : 

- Etapa 1: Organizar a turma em duplas. 

- Etapa 2: Explicar a dinâmica da atividade e apresentar o jogo didático. 

- Etapa 3:Iniciar o jogo. 

Na dupla umfezpergunta ao outro da seguinte maneira: 

- O primeiro aluno gira a seta da roleta numerada, o número em que a seta parar equivale a uma 

carta.  

- Cada carta tem uma questão sobre uma das estruturas da bactéria do desenho que estará exposta 
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no quadro. As estruturas são numeradas de acordo com as cartas. 

- Um aluno faz a pergunta ao outro. A cada acerto o aluno ganha uma premiação (pirulitos e 

chocolates). São 8 estruturas celulares da bactéria com duas cartas de cada estrutura ,  cada uma 

com uma questão.  

 

 
Figura 1 – Peças do Jogo Didático 

 

 

RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

Após a atividade cada aluno recebeu um questionário com seisquestões referentes ao tema do 

trabalho. A única consulta que eles puderem ter foi o desenho da bactéria que permaneceu no 

quadro. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Questão 01: 

Qual a principal função da membrana plasmática na bactéria? 

Questão 02: 

As bactérias são seres eucariontes ou procariontes?  

Questão 03: 

Qual a função dos plasmídeos? 

Questão 04: 

Qual a principal função do ribossomo? 

Questão 05: 

Todas as bactérias causam doenças? Justifique ou exemplifique. 

Questão 06: 

Quais as principais funções do nucleoide? 
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Dos 10 alunos que estiveram presentes na aula e realizaram o questionário após a participação no 

jogo, 5 alunos acertaram todas as questões , 2 erraram apenas uma questão, 2 alunos erraram duas 

questões e 1 aluno errou 3 questões. Houve uma grande interação por meio de vários 

questionamentos, ninguém se recusou a responder o questionário e todos demostraram-se sempre 

dispostos a participar de todas as etapas da atividade. 

Percebemos o quanto é importante aliar teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem. Sair 

um pouco da rotina durante as aulas pode despertar mais curiosidade e interesse dos alunos em 

relação a alguns assuntos que muitas vezes parecem não chamar atenção deles.Autores como 

Luckesi (2002), apontam que os alunos envolvidos nas práticas lúdicas sentem-se mais a vontade a 

questionar o método, o conteúdo e a relacioná-lo com o cotidiano, o que favorece a aquisição 

conceitual.  

Entretanto, cabe ao professor planejar o momento ideal para a aplicação de atividades lúdicas para 

que estas não sejam apenas uma brincadeira, mas atividades com fins pedagógicos que gere 

interesse no aprender (SANTOS, 2013). 

Acreditamos que atividades como essa, permitemaos alunos compreender verdadeiramente o 

conteúdo e não apenas recebê-lo de forma passiva. Estudar sobre esse assunto é de uma enorme 

importância para ciência, pois as bactérias tem uma função ecológica fundamental para manutenção 

da vida em nosso planeta. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Ao analisar os resultados do trabalho realizado conseguimos perceber que as atividades práticas são 

ótimas opções para ensinar, para aprender, mas esta deve estar sempre bem articulada com uma boa 

base teórica. Para atender a todas as demandas atuais que estão em constantes mudanças é 

necessário que o docente esteja sempre seaprimorando e alguns métodos tradicionais de ensino na 

maioria dos casos já não despertam mais o interesse e a vontade de aprender do aluno. 

Porém, para exercer novas atividades não é necessário abandonar as antigas por completo. O livro 

didático ainda pode e deve ser muito útil, mas como uma forma de complemento e não como um 

apoio total do professor. Os alunos envolvidos nas práticas lúdicas sentem-se mais a vontade a 

questionar o método aplicado e a debater sua representação no cotidiano. Tarefas como essa da 

bactéria apresentada nesse trabalho podem ser bastante reflexivas e desafiadoras para os alunos e 

assim há um estimulo para pensar, pesquisar e aprender.    
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RESUMO 

O ensino é o processo pelo qual os educandos devem ser autores em sala de aula, bem como 

em suas atividades diárias. Diante desta premissa surgiu a necessidade de trabalhar com analogias 

em sala de aula, visto que um dos grandes problemas do nosso dia a dia escolar é a falta de 

compreensão das relações existentes entre as disciplinas e o cotidiano dos educandos. Logo, 

questionou-se sobre o ensino de célula e porque não utilizar frutas para auxiliar no processo de 

ensino e aprendizagem destes educandos. Assim, frente a este paradigma elaborou-se uma ação que 

tinha por objetivo facilitar o entendimento acerca do ensino de citologia, através de analogias entre 

frutas e a estrutura celular, no modelo de um seminário. Para dar sentido a esta proposta foi 

utilizada a metodologia do Arco de Maguerez que pressupõe uma ação para análise do que sabemos, 

mediante uma reflexão, acabando com outra ação, propondo um pensamento crítico e reflexivo 

sobre o tema. Este estudo foi realizado em uma turma de primeiro ano do ensino médio integrado, 

do Instituto Federal Farroupilha, campus São Vicente do Sul/RS, a qual produziu um seminário 

referente ao tema proposto em sala de aula. A partir este trabalho percebeu-se um grande 

envolvimento dos educandos, pois a atividade ia além da teoria de sala de aula, proporcionando a 

observação da célula no laboratório, e assim favorecendo a notoriedade das analogias necessárias 

para a construção do conhecimento. 
 

Palavras-Chave:  ensino, citologia, problematização, arco de maguerez. 
 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

O ensino ao qual o educando é exposto em sala de aula encontra-se, na maioria das vezes, 

particionado, divido em disciplinas, o que acaba por dificultar a identificação de afinidades 

existentes, inibindo a percepção e a criação de relações existentes entre as disciplinas por parte dos 

educandos. Morin (2000) em suas ideias aponta que, o todo tem qualidades ou propriedades que não 

são encontradas nas partes, se estas estiverem isoladas umas das outras, e certas qualidades ou 

propriedades das partes podem ser inibidas pelas restrições provenientes do todo.  

Deste modo, é notória a necessidade de abordagens que atraiam a atenção do educando e 



 

 

308 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

auxiliem em seu processo de ensino aprendizagem. Segundo Krasilchik (2008), os métodos de 

ensino em geral, e de ciências e biologia em particular, deve ser adaptado conforme o raciocínio se 

desenvolve, enfatizando-se o aprendizado ativo por meio do envolvimento dos estudantes em 

atividades de descoberta. 

Neste contexto, a utilização de diferentes procedimentos de ensino pode fomentar uma 

atitude reflexiva por parte do aluno, na medida em que ofereça a este a oportunidade de 

participação, nas quais vivencie uma variedade de experiências, seja solicitado a tomar decisões, 

fazer julgamentos e chegar a conclusões (DA SILVA & CAVASSAN, 2008). Portanto, Giordan 

(1999), propõe que tomar a experimentação como parte de um processo pleno de investigação é 

uma necessidade, reconhecida entre aqueles que pensam e fazem o ensino de ciências, pois a 

formação do pensamento e das atitudes do sujeito deve-se dar preferencialmente nos entremeios de 

atividades investigativas. 

Logo, esta ação torna-se importante, pois com ela o estudante deixa de ser um mero receptor 

de informações, proporcionando que ele pesquise, leia e crie suas próprias concepções. Portanto, se 

observarmos a riqueza natural local, como o pátio da escola, as ruas, fica mais fácil ensinar boa 

parte das temáticas que compõem o currículo. Além disso, encontramos acesso à internet com vasto 

material de pesquisa. Conforme propõe Coutinho (2011), se antigamente o educador era 

praticamente única fonte de saber, hoje, com a internet, os estudantes podem buscar informações 

nas mais diversas fontes. 

Contudo, “é vital que os educadores diminuam a distância entre a realidade do aluno e o 

conteúdo de ciências por apresentá-lo de maneira atrativa e dinâmica, levando o educando a 

perceber que os fenômenos naturais fazem parte do cotidiano e que é possível compreendê-los” 

(SALES & SILVA, 2010). Dessa maneira pode-se assegurar de que o aluno irá criar relações que 

facilitem o seu desempenho escolar e desenvolvimento pessoal quanto ao que lhe é passado. 

Assim, este trabalho tem o objetivo de analisar uma experiência de ensino que abordou o 

tema citologia a partir da utilização de frutas, no modelo de um seminário. Esta contou com a 

participação de educandos do primeiro ano do ensino médio do curso técnico integrado em 

agropecuária, do Instituto Federal Farroupilha campus São Vicente do Sul. 
 

METODOLOGIA 

 

A abordagem utilizada neste estudo fora o qualitativo, neste “o pesquisador busca descrever 

a reação de cada aluno ou do grupo de alunos segundo sua percepção ou segundo as palavras dos 

alunos, descrevendo o comportamento frente à nova abordagem” (MALHEIROS, 2011). 

Esta intervenção ainda utilizou o estudo de caso como método, a fim de investigar o caso 

específico que permeia o problema. Para Ventura (2007), o estudo de caso é uma metodologia ou 

uma escolha de um objeto de estudo que se define pelo interesse em casos específicos, os quais 

devem ser bem definidos e contextualizados para que se possa realizar uma ampla busca de 

informações num determinado tempo e lugar. 

A proposta foi desenvolvida com 34 educandos do curso de técnico em agropecuária, na 

cidade de São Vicente do Sul/RS, baseada na metodologia da problematização do Arco de 

Maguerez, que pressupõe “levar os alunos a uma prática de ação–reflexão–ação, ou seja, 

aprenderem o conteúdo de maneira crítica e reflexiva partindo de sua própria realidade social” 

(ROCHA, 2008). Portanto, durante o desenvolvimento desta ideia, os educandos foram sujeitos e 
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atores/autores, utilizando de seus saberes empíricos, agregando a estes o conhecimento específico 

necessário para a compreensão do todo, durante sua caminhada no ensino/construção de sua 

aprendizagem. 

Segundo Berbel (1998), nesse esquema constam cinco etapas que se desenvolvem a partir da 

realidade ou um recorte da realidade: observação da realidade; pontos-chave; teorização; hipóteses 

de solução e aplicação à realidade (prática). A partir destas etapas se realizou a atividade que está 

descrita abaixo. 

1° Etapa: Observação da realidade 

Para ter uma noção da compreensão de célula dos educandos foi aplicado um questionário, 

no qual através das perguntas estes descreveram os seus conhecimentos sobre célula. Este processo 

é importante, pois auxiliou no planejamento da intervenção do educador para as próximas etapas. 

2ª Etapa: Pontos-chave 

Provido da noção conceitual dos educandos, foram preparados slides sobre as células, os 

tipos e suas organelas presentes, diferenças de célula animal e vegetal. Após estas definições, 

tivemos uma aula prática de mucosa bucal e elodea, a fim de diferenciar as estruturas, e também 

que os mesmos visualizassem uma célula e suas características. 

 Em outro período os alunos foram divididos em grupos, onde cada um escolheu uma fruta, 

para comparar com as células. Em outra aula, os educandos deslocaram-se para o laboratório, a fim 

de comparar a uma célula animal ou vegetal, para facilitar a comparação, no quadro do laboratório 

encontrava-se um desenho de uma célula animal e vegetal. Assim, estas foram cortadas em sua 

porção ventral, para a melhor observação das estruturas internas, ocasionando a comparação com a 

célula escolhida pelos educandos.  

3ª Etapa: Teorização 

Neste ponto, após a comparação das estruturas celulares, os educandos foram pesquisar e 

aprofundar seus conhecimentos, além de definir o modo como iriam expor as informações obtidas. 

4ª Etapa: Hipóteses de solução  

Após a coleta das informações, os educandos construíram o seminário, utilizando a maneira 

a qual cada grupo julgou pertinente. 

5ª Etapa: Aplicação à Realidade 

Nesta etapa, ocorreu a apresentação do seminário, no qual foram expostas todas as 

comparações e conceitos elaborados durante a atividade pelos educandos, propiciando o processo 

de reflexão-ação-reflexão sobre o conteúdo trabalhado. 

Além disso, foi reaplicado o questionário a fim de avaliar a eficiência da metodologia 

aplicada e também elaboraram uma reflexão sobre a importância da atividade. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao final da atividade, propondo investigar os resultados obtidos e a relevância que esta teve 

para os educandos, foi proposto que os mesmos elaborassem um relato, que deveria conter alguma 

fala a respeito da atividade e também quanto ao método de ensino utilizado. 

Analisando os relatos dos educandos identificou-se a importância do planejamento da 

atividade, mais especificamente dos pontos-chave, ou seja, de uma abordagem conceitual prévia 

com os educandos para depois a realização da pesquisa, como constata no relato do educando “A”: 

“é importante ter o conhecimento visto, pelo professor tanto quanto a pesquisa. Porque se tem um 
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bom entendimento pelo professor para depois fazer pesquisa”.  

Tal afirmação está de acordo com Prigol e Giannotti (2008) o qual propõe que o educador 

precisa necessariamente deixar de ser um mero repassador de informações focando suas ações na 

condição de mediador entre os conteúdos e o educando. 

Além disso, é importante propiciar aos educandos autonomia em sala de aula, que estes 

notem que são sujeitos da ação no processo de ensino/aprendizagem, como nos mostra o educando 

“B”: “Eu acho que é mais interessante se agente procura pesquisa interagir com o trabalho que só 

explicar porque se o professor fazer no quadro explica na hora a gente entende mais quando vai 

fazer o trabalho não lembra, assim passamos gravamos o que fizemos e vendo a fruta eu lembro”. 

Assim, conforme expõem Junior e Nogueira (2012), procurando observa-se que a passagem 

da consciência ingênua a uma consciência crítica que os possibilita a sair de sua condição de 

passividade e tornarem-se sujeitos de sua própria história. 

Ainda falando na autonomia dos discentes, acredita-se que a pesquisa seja uma forma de 

humanizar e proporcionar a aproximação do professor com o estudante, pois não se fica preso ao 

ato de reproduzir no quadro os conteúdos propostos, mas sim trazer o estudante para o vasto mundo 

de descobertas, como relatado pelo educando “C”:“Esse trabalho foi bem melhor do que 

simplesmente copiar do quadro, pois esse trabalho testa nossa capacidade de pesquisar, procurar e 

formular nossas próprias respostas”. 

Diante desta ideia, Andrade e Massabni (2011) pontuam que os estudantes interajam com o 

fenômeno, revendo seus conceitos anteriores, porque a interpretação da prática requer a construção 

de novos conhecimentos e reorganização dos anteriores, na tentativa de dar sentido ao que ocorre, 

havendo um processo construtivo. 

Além disso, analisando as considerações dos estudantes quanto à metodologia proposta, foi 

possível identificar uma boa aceitação dos mesmos. Como se refere ao educando “D”: “achei o 

método de ensino muito interessante, pois comparar uma célula com uma fruta pode facilitar na 

hora da aprendizagem, pois vendo de perto certas frutas são extremamente iguais a célula tendo 

uma núcelo (caroço) um citoplasma (casca), etc. Sinceramente achei tudo muito importante e 

curioso mas com a ajuda do professor deu para entender muito bem o método de raciocínio que ele 

se baseia para que os alunos passem a entender a matéria”. Nesse contexto, observa-se que 

“produzindo sua própria célula e tudo o que a constitui, os alunos conseguiram perceber e 

compreender essa dinâmica” (SALES e SILVA; 2010). 

Desta forma, para que esta atividade possa ir além da simples aplicação e que seja utilizado 

por outras pessoas e em outros momentos, visto que a biologia é uma área vasta, que possui muito 

material disponível e de fácil acesso, ressalta-se a descrição do educando “E”: “sobre a célula eu 

aprendi muito mais assim do que com o professor fazendo explicação no quadro e desenhando a 

célula e comparando com uma fruta”. 

Concordando com tal situação, Mayer et. al (2013), relata que é importante que o professor 

de ciências naturais traga métodos alternativos, a fim de que haja maior interação do aluno com as 

aulas. Ainda, o autor ressalta que a didática serve como apoio ao professor e ao processo de ensino, 

de forma que não torne o conteúdo superficial e sim significativo ao aluno. 

Contudo, apesar da metodologia utilizada, percebeu-se que a necessidade de rever o 

processo de avaliação, pois os educandos ainda acreditam que é necessário reproduzir um conceito 

específico transmitido pelo professor, conforme se nota no relato do educando “F”: “esta atividade 

prática foi melhor que as explicações no quadro, pois é mais fácil de entender, porém quando a 
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aula está no quadro copiamos ela no caderno e fica mais fácil de estudar para provas”. 

Assim, nota-se que a avaliação ainda é utilizada para causar temor, não levando em 

consideração o processo de ensino-aprendizagem, somente o produto final. Neste sentido, 

Hoffmann (1994) pontua que devemos corrigir para ver se aprendeu reflete o paradigma positivista 

da avaliação. Refletir a respeito da produção de conhecimento do aluno para encaminhá-lo à 

superação, ao enriquecimento do saber significa desenvolver uma ação avaliativa mediadora. 

 

CONCLUSÕES 

 

A partir das ações realizadas neste projeto pode-se inferir que as mesmas foram além da 

teoria e da simples explanação dos conceitos, demonstrando maior interação e participação dos 

educandos, assim estes se propõem a pesquisar e elaborar seus próprios conceitos e definições, 

contribuindo para o desenvolvimento pessoal, baseado na própria vontade e interesse dos 

educandos.  

Em relação à utilização das frutas para ensinar células, pode-se afirmar que a mesma foi 

efetiva, pois a maioria dos estudantes demonstrou interesse pela pesquisa, procurando o professor 

com o intuito de tirar dúvidas, esclarecer suas ideias e discutir sua proposta. Resultando com isso 

em apresentações com alto nível de conhecimento e aprofundamento.  

Compreende-se então, a importância das aulas práticas, onde os educandos conseguiram ver 

as diferenças a partir do contato direto, identificando a teoria na prática, facilitando as suas 

interpretações e as analogias existentes. Provocando desta maneira, o desenvolvimento da proposta, 

que era comparar as células e frutas, ocorrendo à finalização com a apresentação de maneira 

satisfatória, pois se observou que a maioria dos educandos havia compreendido a proposta por meio 

de sua explanação.  

Portanto, entendemos que para que a proposta seja ainda mais efetiva é necessário um tempo 

maior de trabalho, além de uma apropriação pelo discente acerca da importância do mesmo. 
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RESUMO 

A pesquisa faz uma análise das atividades práticas (APs) existentes nos livros didáticos de 

Biologia, avaliados pelo PNLEM (Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio) de 

2007 a 2012. O percurso metodológico constituiu-se por duas etapas: a exploratória, que buscou 

identificar a presença de APs nos 45 livros que participam da avaliação do PNLEM. E, a segunda 

etapa, constituída pela caracterização das proposições de APs presentes em uma coleção 

selecionada na etapa anterior, segundo seus objetivos; essa coleção foi selecionada por ter sido a 

mais distribuída no Brasil ao longo dos anos de PNLEM considerados. Percebeu-se na análise uma 

diversidade de termos utilizados pelos autores, para designação das APs, a citar “Experimentação”, 

“Práticas de Biologia”, “Práticas”, “Práticas de laboratório”, “Atividades Práticas”, entre outros, 

sem critérios de aproximação ou conceituação, apenas como sinônimos de uma mesma estratégia 

didática. Outro aspecto é o fato de muitos autores, assim como documentos oficiais do ensino e os 

próprios Guias de Avaliação dos livros didáticos, atribuírem o caráter investigativo, 

problematizador às APs, com questões relacionadas ao cotidiano dos estudantes como melhor forma 

de utilização do recurso. Porém, quando efetivamente proposta, trata-se de uma ilustração ou 

verificação da teoria sem apresentação de qualquer problema. Ainda na análise realizada foram 

encontradas apenas, APs de caráter ilustrativo e/ou demonstrativo. Os dados apontam ainda, para 

uma proposição de APs sem um rigor conceitual, com abordagem disciplinar e descontextualizada, 

dependendo inteiramente das concepções, valores e compromisso do professor na realização ou não 

das APs. 

 
 

Palavras-Chave: atividades práticas, livros didáticos, ensino de Biologia, estratégias didáticas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Inicialmente, destacam-se como características desejáveis para o ensino na área de 

Ciências/Biologia, a contextualização e a interdisciplinaridade, propostas desde os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM e as Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio - OCEM, evidenciando a experimentação como uma estratégia para a abordagem dos temas 

conceituais específicos. Os PCNEM e as OCEM não preveem apenas à experimentação restrita ao 

laboratório, com práticas elaboradas, mas consideram que a mesma “faz parte da vida, na escola ou 

no cotidiano de todos nós. ” (BRASIL, 2006, p.26). 

Assim, a ideia de experimentação como atividade exclusiva das aulas de laboratório, nas quais 

os alunos recebem uma receita a ser seguida nos mínimos detalhes e cujos resultados já são 

previamente conhecidos, não condiz com as orientações para o ensino atual (BRASIL, 2006). Urge 

a necessidade de uma experimentação investigativa, a partir de um problema real, que contribua 

para o processo significativo de aprendizagem.  

Oriundas das diferentes ciências, as propostas de APs podem ser definidas por diferentes 

termos como, experimentos, aulas de laboratório, atividades práticas ou apenas práticas. Porém, 

Hodson (1988, p. 54) considera que “[...] há uma enorme necessidade de reformular o trabalho 

prático e que isto começa pela sua definição”. 

Como a definição do termo a ser adotado expressa a crença do proponente, ou seja, do 

professor no recurso pedagógico a ser utilizado, é imprescindível que este elabore a epistemologia 

do conceito; na presente pesquisa, adotou-se o termo Atividades Práticas - APs. 

Considerando a importância da experimentação para o Ensino de Ciências/Biologia, pode-se 

perguntar que fontes o professor usaria para selecionar atividades práticas para trabalhar em sala de 

aula, quando e com quais objetivos, em que momento da abordagem conceitual, de modo a 

contribuir efetivamente para a prática pedagógica que vise nos estudantes a aprendizagem de 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais.  

No fazer de sala de aula, como determinante das estratégias pedagógicas a serem 

implementadas, está o livro didático, muitas vezes o único material de apoio para professores e 

alunos, orientador dos trabalhos. Del Pino, Loguercio e Eichler (1998, p. 67-69), quando pesquisam 

a confecção de materiais instrucionais alternativos e a avaliação do livro didático, afirmam que “é 

fundamental, portanto, discutir o quanto o livro didático é definidor dos trabalhos em sala de aula, 

pois ele fornece todas as informações de que o professor necessita para estruturar a sua dinâmica de 

sala de aula”. Entretanto, historicamente, a análise e a escolha do livro didático são muito recentes, 

configurando algumas limitações por parte dos professores para realizar tal atividade no contexto da 

escola. 

No Guia de Livros Didáticos de 2009, encontramos a descrição do papel da 

experimentação enquanto um critério eliminatório das obras a partir de itens de análise específicos, 

na ficha de avaliação que se encontra nos anexos do mesmo. No Guia de 2012, ela é citada apenas 

no item “Alunos, sujeitos da aprendizagem? ”Como uma proposta de atividade de natureza diversa, 

entre outras, como: debates, discussões e pesquisa bibliográfica. 

Configura-se, assim, um cenário um tanto contraditório nos documentos legais: enquanto os 

PCNEM e as OCEM citam e legitimam a experimentação como uma estratégia pedagógica de 

destaque, os Guias de Livros Didáticos, como os já citados, não a evidenciam.  
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Considerando o contexto recém citado, justifica-se a importância de investigar como as 

atividades práticas vêm sendo propostas nos livros didáticos de Biologia. Assim, buscou-se e 

elementos reflexivos acerca das questões: se o livro didático se torna recurso único no fazer 

pedagógico, determinante do currículo e das estratégias metodológicas nas aulas de Ciências, 

incluindo Biologia, estariam as APs presentes? Quando propostas as APs nos livros didáticos, 

estariam de acordo com as atuais tendências pedagógicas do ensino? 

A opção por desenvolver a respectiva pesquisa está relacionada ao fato de perceber, na prática, 

lacunas na efetivação de um ensino de Biologia interdisciplinar, contextualizado e investigativo, 

utilizando as APs, como estratégia didática viável. 

 

METODOLOGIA 

 

A amostra da pesquisa constituiu-se dos livros didáticos de Biologia que compõem as listas 

para avaliação nos Guias do PNLEM 2007, 2009 e 2012, elaborados e divulgados pelo MEC; 

totalizaram 45 exemplares, incluindo 9 volumes únicos e 36 seriados, em três volumes. 

Os 45 livros foram analisados, buscando identificar a citação (quando não há informações 

associadas, apenas citam os termos em contextos variados de diferentes seções do livro) e/ou 

proposição (quando há sugestões de atividades para serem realizadas por meio de roteiros 

específicos) de experimentações e/ou APs, bem como a pretensão do espaço laboratorial no 

contexto escolar e o destaque da obra a partir dos autores (explicitação do aspecto destacado da obra 

pelos autores no texto de apresentação da mesma).  

Neste cenário das APs nos livros didáticos de Biologia, considerou-se para análise 

específica das possíveis APs presentes, o número de exemplares distribuídos pelo Brasil, oferecido 

pelo MEC, apenas de 2010 a 20135.  

Entendendo que a distribuição revela os livros que efetivamente atingem um maior número 

de turmas de estudantes de Ensino Médio, optou-se por analisar mais a fundo as APs presentes na 

coleção de livros dos autores AMABIS e MARTHO (2010), uma vez que a mesma participou das 

quatro avaliações que ocorreram durante o período, e teve a maior distribuição total considerando 

os quatro anos. Após a identificação das APs presentes na edição de 20106 (nesta edição são 

propostos roteiros específicos), as mesmas foram categorizadas. 

Para tanto, adaptaram-se as categorias propostas por Caamaño (2010), por ser esta a 

categorização adotada por pesquisadores do ensino da Biologia, como Bonito e Trindade (2006) e, 

por permitirem analisar propostas de APs a partir de seus objetivos.  

As Experiências (EX) e Experimentos Ilustrativos (EI) podem ser utilizados, segundo 

Caamaño (2010), numa perspectiva construtivista da aprendizagem no sentido de: explorar as 

concepções prévias, criar conflitos conceituais quando os resultados divergem dos esperados, 

consolidar novas ideias em contextos experimentais diferentes, avaliar o processo de reconstrução 

conceitual com relação à interpretação de determinados fenômenos. 

Os Exercícios Práticos (EP) – esses podem ser de “Aprendizagem de procedimentos ou 

destrezas” (EP - PD) ou “Ilustração da Teoria” (EP - I) - são suscetíveis a serem convertidos em 

                                                 
5 Embora o PNLEM tenha sido implantado em 2004, foi somente a partir de 2010 que o MEC passou a disponibilizar os 

números de distribuição dos livros didáticos de Biologia. 
6 A edição de 2010 consiste na edição sugerida no Guia de Avaliação de 2012 sendo esta, distribuída a partir de 2010 

até 2014; representa a maior distribuição entre as edições dos autores disponibilizada pelo MEC (2010 - 2013). 
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Investigações (IN), facilmente, dependo da maneira como são propostos, uma vez que oportunizem 

os estudantes a planejá-lo visando respostas a um problema que lhes foi sugerido. 

As Investigações propostas como uma categoria de APs constituem uma atividade central 

de muitas visões atuais da Educação em Ciências, podendo oportunizar a construção de 

conhecimentos, a compreensão da natureza da Ciência e a aprendizagem da pesquisa, do investigar. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando as obras dos autores Amabis e Martho (2004, 2006, 2010, 2013), 

inicialmente, tornou-se visível a mudança na proposta das APs nas quatro edições analisadas, ao 

longo dos anos, bem como a relevância que os autores dão a aspectos distintos dos livros a partir do 

destaque explicitado na apresentação das obras pelos mesmos. Estando inexistentes na obra de 

2004, as APs, quando surgem nas obras de 2006, 2010 e 2013, são propostas apenas no Manual do 

Professor, não sendo citadas para os estudantes. Tais atividades foram identificadas e categorizadas 

segundo os objetivos e também a partir dos termos utilizados pelos autores: atividades de 

laboratório e atividades práticas.  

Em relação à adoção desses termos pelos autores, não foram localizadas referências 

conceituais, apenas foi possível identificar que, para atividades de laboratório, sempre estão 

associados equipamentos e/ou vidrarias de laboratório, sendo este espaço frequentemente 

referenciado; para as atividades práticas, não há um critério comum que as identifica. No quadro 01, 

estão as APs relacionadas e categorizadas.  

 
Quadro 1 - Categorização e quantificação das APs presentes nos livros didáticos analisados. 

 

LIVROS 

CATEGORIAS DAS APs 

Atividades de Laboratório Atividades Práticas 

 

 

1 

EX = 3 

EI = 1 

EP – PD = 8 

 EP – I = 4 

 

EP – PD = 4 

 

 

2 

EI = 9 

EP – PD = 10 

EP – I = 1 

EX = 7 

EI = 1 

EP – PD = 5 

EP – I = 1 

3 EP – PD = 2 EI = 5 

EP – PD = 2 
Legenda:  

1. AMABIS, J.M., MARTHO, G.R. Biologia: volume 1. 3 ed. São Paulo: Moderna, 2010. 

2. AMABIS, J.M., MARTHO, G.R. Biologia: volume 2. 3 ed. São Paulo: Moderna, 2010. 

3. AMABIS, J.M., MARTHO, G.R. Biologia: volume 3. 3 ed. São Paulo: Moderna, 2010. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
 

Todas as propostas são apresentadas a partir de roteiros prontos, indicando os resultados 

que se espera obter, incluindo microscopia, práticas de dissecação, análise de gráficos e tabelas, 

“jogos” e até mesmo representações gráficas, com os objetivos explicitados de motivação, 

comprovação e/ou ilustração conforme citado nos Guias de livros didáticos do PNLEM.  
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Considerando as categorias identificadas em cada um dos três volumes analisados e 

representadas no Quadro 1 é possível constatar a presença da APs do tipo EP – PD em todos, 

objetivando o desenvolvimento de habilidades: classificação, medição, manipulação de materiais e 

equipamentos, controle de variáveis, compreensão e realização de  instruções, comunicação de 

resultados. 

As APs categorizadas como (EX) que pretendem as observações, percepções sensoriais e 

as categorizadas como (EI) que visam demonstrar/ilustrar um conceito são propostas na abordagem 

de conteúdos conceituais macroscópicos, como  biodiversidade (fungos, vegetais e animais) no livro 

2 e ecologia no livro 3; no livro 1, são sugeridas na introdução a Biologia, a partir dos níveis de 

organização da matéria viva e origem da vida. 

Ainda é possível aferir que as APs, propostas podem ser realizadas, na sua grande maioria, 

a partir de materiais alternativos, de baixo custo e fácil acesso, extrapolando o limite dos custos e do 

espaço laboratorial. Porém, nas APs que preveem vidrarias e equipamentos específicos não há 

elementos textuais que sugiram a substituição dos mesmos por materiais alternativos.  

Por fim, na coleção analisada não foram identificadas atividades que pudessem ser 

categorizadas no grupo 4, de (IN), mesmo que no Guia de livros didáticos PNLD (2012, p. 56), 

salienta, no item Em sala de Aula, a importância de que “[...] no tratamento destas atividades 

práticas e experimentais sejam valorizados os aspectos da problematização e investigação.” 

Não foi possível verificar a apresentação/sugestão de APs de caráter aberto, que 

encaminhassem os envolvidos, estudantes e professores, para novas pesquisas e organização das 

aulas em torno de problemas a serem investigados, reforçando às APs o aspecto de complementares 

na abordagem de um determinado fenômeno e/ou conceito. Nos livros didáticos analisados, 

constatou-se a reduzida presença de APs, além de uma deficiente distribuição nos distintos 

conteúdos conceituais. As APs propostas são essencialmente ilustrativas, de comprovação da teoria 

e/ou visando o desenvolvimento de técnicas, não evidenciando a proposição da indagação.  

A realidade encontrada nos livros didáticos de Biologia não condiz com as propostas 

pedagógicas atuais, nem mesmo com as propostas legitimadas pelos documentos oficiais da área. 

 

CONCLUSÕES 

 

As propostas de APs na Biologia necessitam ser entendidas e incorporadas às práticas 

pedagógicas como uma das formas de aquisição de dados da realidade e, estes, utilizados para uma 

reflexão crítica sobre o mundo e para o aprimoramento do desenvolvimento cognitivo. 

Na análise dos livros didáticos de Biologia, percebe-se uma diversidade de termos 

utilizados pelos autores, para designação das APs, a citar “Experimentação”, “Práticas de Biologia”, 

“Práticas”, “Práticas de laboratório”, “Atividades Práticas”, entre outros, sem critérios de 

aproximação ou conceituação, apenas como sinônimos de uma mesma estratégia didática. No 

entanto, como apontaram pesquisadores ao longo do percurso, cada termo apresenta significações 

particulares as quais exigem um posicionamento conceitual por parte do professor, buscando 

coerência na proposição. 

Outra questão que merece reflexões mais profundas é o fato de muitos autores, assim como 

documentos oficiais do ensino e os próprios Guias de Avaliação dos livros didáticos, atribuírem o 

caráter investigativo, problematizador às APs, com questões relacionadas ao cotidiano dos 
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estudantes como melhor forma de utilização do recurso. Porém, quando efetivamente proposta, 

trata-se de uma ilustração ou verificação da teoria sem apresentação de qualquer problema. 

Uma vez que as pesquisas e publicações sobre APs ainda são tímidas, especialmente no 

ensino de Biologia, espera-se que os resultados apresentados se constituam em uma fonte para 

orientar a prática de professores, inclusive da autora, contribuindo para a diminuição das lacunas na 

construção do conhecimento dessa área. 

 

REFERÊNCIAS  

 

AMABIS, J.M.; MARTHO, G.R. Biologia: volume 1. 3 ed. São Paulo: Moderna, 2010a. 

______. Biologia: volume 2. 3 ed. São Paulo: Moderna, 2010b. 

______. Biologia: volume 3. 3 ed. São Paulo: Moderna, 2010c. 

______. Biologia: volume 1. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2013a. 

______. Biologia: volume 2. 3 ed. São Paulo: Moderna, 2013b.  

______. Biologia: volume 3. 3 ed. São Paulo: Moderna, 2013c. 

BONITO, J.; TRINDADE, V. A Construção do Conhecimento em Geologia e as suas 

Consequências na Formação em Didáctica dos Futuros Professores da Disciplina a Nível do 

Ensino Secundário. Évora, 2006. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10174/4840>. Acesso em: 

19 fev. 2014. 

BRASIL. Orientações Curriculares para o Ensino Médio. Ministério da Educação, Secretaria de 

Educação Básica. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2006. 

______.  Portaria nº 501, de 14 de fevereiro de 2006. Diário Oficial da União. 3.ed. Brasília, DF. 

15 fev. 2006. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/port501_pnlem.pdf>. 

Acesso em: 20 jan. 2014. 

______. Guia de Livros Didáticos: PNLD 2009: Biologia. Brasília: Ministério da Educação, 

Secretaria de Educação Básica, 2012. Disponível em: 

<http://www.fnde.gov.br/arquivos/category/125-guias?download=7574:pnlem-2009-biologia>. 

Acesso em: 06 jan. 2014. 

______. Guia de Livros Didáticos: PNLD 2012: Biologia. Brasília: Ministério da Educação, 

Secretaria de Educação Básica, 2012. Disponível em: 

<http://www.fnde.gov.br/arquivos/category/125-guias?download=5505:pnld-2012-biologia>. 

Acesso em: 06 jan. 2014. 

CAAMAÑO, A. Argumentar en Ciencias. Revista Alambique, v. 63, p. 5-10, 2010. CARMO, S. 

do; SCHIMIN, E. S. O ensino da Biologia através da experimentação. 2008. Disponível em: 

<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1085-4.pdf>. Acesso em: 03 jan. 2014. 

DEL PINO, J. C.; EICHLER, M.; LOGUERCIO, R. Q. Avaliação do livro Didático e confecção de 

materiais Instrucional Alternativos como estratégia de formação Continuada de Professores. In: 

CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS 

EXPERIMENTALES, La Serena. Libro de Actas del Congreso Iberoamericano de Educación en 

Ciencias Experimentales, p. 67-69, 1998. Disponível em: 

<http://www.iq.ufrgs.br/aeq/producao/delpino/resumos/Chile.pdf>. Acesso em: 03 jan. 2014. 

HODSON, D.  Experiments in science and science teaching. Educational philosophy and theory, 

20 (2), p.53–66, 1988. 

 



 

 

319 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

056 - CONTRIBUIÇÕES DO PIBID-BIOLOGIA NA FORMAÇÃO DOCENTE 
ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS NO LABORATÓRIO 

DE CIÊNCIAS 
 

Sheila Cassenote Ferreira1, Tailine Balbinot2, Leidinéia Ferri2, Cláudia Felin Cerutti Kuhnen3 

 

 

 
(1)Mestranda do PPG em Biodiversidade Animal, Universidade Federal de Santa Maria; Av. Roraima, 1000 - Camobi, 

Santa Maria, CEP: 97105-900; RS; cassenottesheila@gmail.com. 
(2)Acadêmicas do Curso de Ciências Biológicas-Licenciatura, Universidade Regional do Alto Uruguai e das Missões; 

Rua Assis Brasil, 709 - Itapajé, Frederico Westphalen - RS, 98400-000; RS, tailinebalbinot@hotmail.com, leidi-

neia.ferri@yahoo.com.br. 
(3)Orientadora; Universidade Regional do Alto Uruguai e das Missões;claudia@uri.edu.br. 

 

 

RESUMO 

O presente estudo traz um relato de experiência através de atividades práticas realizadas com 

alunos do Ensino Médio na disciplina de Biologia, a importância do uso do Laboratório de 

Ciências, as metodologias utilizadas para a construção do aprendizado do aluno, relacionando a 

relevância do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência-PIBID. O programa 

permiteaos acadêmicos inserir-se no âmbito escolar e assim poderem conhecer melhor o cotidiano 

dos alunos e a realidade da escola, o que lhes permite adquirir conhecimento e experiência frente ás 

práticas docentes.No âmbito da universidade, os acadêmicos, participantes deste programa, 

planejam juntamente com professores supervisores e coordenadores de área: oficinas práticas, aulas 

de reforço e revisão, palestras, atividades lúdicas, tendo em vista a melhoria do ensino nas escolas 

atendidas.O objetivo do trabalho é analisar a realidade escolar no aprendizado de Biologia no 

Ensino Médio atualmente, verificar a metodologia que está sendo aplicada, assim como a 

importância da inserção do licenciando no cotidiano da escola, em sala de aula, e a consequência 

dessa integração na construção da identidade docente.Nesse sentido, busca-se compreender a 

articulação entre a teoria e a prática, ou seja, integrar os conhecimentos adquiridos na Universidade, 

coma prática docente exercida na escola.  

 

Palavras-Chave: Formação docente; Metodologia; Pibid; Teoria e prática. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O PIBID é uma ação conjunta do Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de 

Ensino Superior (SESU) e da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), que procura trabalhar o incentivo a formação de professores para a educação 

básica e a elevação da qualidade do ensino nas escolas públicas. 

Criado pelo decreto nº 7.219/2010, o PIBID concede bolsas para acadêmicos dos cursos de 

licenciatura integrados ao programa; para professores supervisores, docentes das escolas públicas 

vinculadas ao programa, que recebem os licenciados, acompanham e supervisionam as suas 

atividades nas escolas; para os coordenadores de área, docentes das Instituições de Ensino Superior, 
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responsáveis por desenvolver as atividades do programa em sua área de atuação acadêmica; e para 

os coordenadores institucionais e de área de gestão, que são docentes das IES, responsáveis perante 

a CAPES pelo acompanhamento, organização e execução das atividades de iniciação à docência 

prevista no projeto da instituição. 

Segundo o Ministério da Educação e a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), o PIBID tem como objetivos: 

 
Incentivar a formação de docentes em nível superior a Educação Básica; Contribuir para 

valorização do magistério; Elevar a qualidade de formação inicial de professores nos cursos 

de licenciatura, promovendo a integração entre a educação superior e a Educação Básica; 

Inserir os licenciados no cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionando-

lhes oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e 

práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de 

problemas identificados no processo de ensino aprendizagem; Incentivar escolas públicas 

de educação básica, mobilizando seus professores como conformadores dos futuros 

docentes e tornando-as protagonistas no processo de formação inicial para o magistério e 

contribuir para a articulação entre a teoria e a prática necessárias à formação dos docentes, 

elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. (BRASIL, 2010) 

 

Atualmente, o PIBID é um programa de grande visibilidade para a formação acadêmica, pois 

insere o licenciando no ambiente escolar e no cotidiano da sala de aula, realidade esta que o aluno 

enfrentará ao desenvolver as disciplinas de Estágio Curricular e posteriormente como professor. O 

PIBID de Ciências Biológicas da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, 

conta com 10 bolsistasque atendem duas escolas de Ensino Médio, além de duas professoras 

supervisoras nas respectivas unidades de ensino e da coordenadora do subprojeto da Instituição de 

Ensino Superior. 

Os alunos que participam como bolsistas do programa têm acesso a um grande aprendizado 

do contexto educacional no qual são inseridos de forma ativamente participativa dentro da 

comunidade escolar onde, como bolsistas, são capazes de elaborar e executar diversas oficinas, 

além de palestras e variadas práticas em contato com o meio ambiente e em laboratórios, 

proporcionando assim um maior entendimento de como se dá o processo educacional e para os 

alunos, uma assimilação entre o conteúdo estudado teoricamente com a prática, procurando sanar 

assim, eventuais dúvidas. Essa integração promove um grande enriquecimento na construção dos 

saberes didático-pedagógicos, essenciais à construção da identidade docente. 

Fundamentado pelos pressupostos acima, o propósito do trabalho se deu embasado na 

ministração deatividades didático-pedagógicas pelo grupo do Pibid Biologia URI-FW, tendo como 

principal objetivo desenvolver com os alunos a construção do conhecimento científico integrando 

teoria e prática, visando fortalecer os vínculos da ciência no dia-a-dia tanto dos alunos do Ensino 

Médio, quanto dos acadêmicos de Biologia integrantes do programa. 

 

METODOLOGIA 

 

A educação, nos dias de hoje, tornou-se um desafio no que tange a participação efetiva do 

aluno, o que torna necessária a busca por novos métodos e novas abordagens para inserir o 

estudante no contexto escolar, visto que as novas tecnologias a que os alunos têm acesso fazem com 

que a sala de aula não chame tanta atenção, necessitando assim uma metodologia diferenciada para 



 

 

321 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

despertar o interesse do estudante em de fato, participar avidamente das atividades.  

Uma importante ferramenta para as aulas de Biologia é o uso do Laboratório, visto que “as 

aulas práticas de laboratório no ensino de ciências são fundamentais para a interação entre os 

alunos, concretizando, na prática, as teorias do conhecimento, atuando na construção e reconstrução 

de conceitos científicos” (SANTOS, 2011, p.75). 

A realização de aulas práticas na disciplina de Biologia representa uma importante ferramenta 

para que o aluno possa assimilar o conteúdo e estabelecer a relação entre a teoria e a prática. 

Partindo desse pressuposto, a atividade experimental pretendida deve ser desenvolvida sob 

orientação, a partir de questões investigativas que tenham conciliação comaspectos da vida dos 

estudantese que se constituam em situações reais e desafiadoras, com o objetivo de ir além 

daobservação direta dos fatos e da manipulação dos materiais delaboratório. A atividade 

experimental deve oferecer meios para que os alunos possam elaborar e testar suas ideias e 

suposições sobre os fenômenoscientíficos que ocorrem no seu cotidiano. 

Bizzo (2002, p.75) argumenta: 

 
(...) o experimento, por si só não garante a aprendizagem, pois não ésuficiente para 

modificar a forma de pensar dos alunos, o que exigeacompanhamento constante do 

professor, que deve pesquisar quais sãoas explicações apresentadas pelos alunos para os 

resultadosencontrados e propor se necessário, uma nova situação de desafio. 

 

Neste sentido, buscando aprofundar os conhecimentos dos alunos acerca dos conteúdos 

trabalhados em sala de aula, desenvolveram-se diversas atividades práticas, no Laboratório de 

Ciências, dentre as quais se destacam as seguintes: 

 

Atividade Prática:Determinação da vitamina C 

O objetivoda prática foi testar alguns líquidos para reconhecer a quantidade de Vitamina C 

presente em cada um.O teste consistiu em uma reação química que ocorre entre o iodo e o ácido 

ascórbico (vitamina C). Nessa reação formam-se produtos incolores que não reagem com o amido; 

assim, as cores azul, roxo ou preto não aparecerão onde houver grande quantidade de vitamina C. 

A aula prática aconteceu no Laboratório de Ciências da escola com alunos do 1º ano. As 

soluções (iodo 1%, ácido ascórbico 2%, suco natural de laranja e suco artificial de tangerina) foram 

previamente preparadas pelas bolsistas e o material a ser ocupado (cotonetes e folhas de papel 

sulfite) foi disposto em grupos. Primeiramente, realizou-se uma apresentação de slides e exibição de 

umvídeo a respeito do tema vitaminas.  

Posteriormente o protocolo de aula prática foi entregue e o procedimento explicado. 

Verificou-se que o ácido ascórbico (que é a própria vitamina C) foi onde o iodo menos reagiu, 

apresentando uma coloração totalmente branca. As soluções foram tornando-se mais escuras quanto 

menor a quantidade de vitamina C, sendo nessa ordem as 03 soluções restantes: suco natural de 

laranja >suco artificial de tangerina > água (grupo controle). 
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Atividade Prática: Platelmintos e nematelmintos 

A prática teve como pressuposto demonstrar aos estudantes a morfologia e fisiologia dos 

vermes achatados e cilíndricos, bem como, quais perigos os mesmos oferecem à saúde humana. 

Essa atividade foi realizada com uma turma de 2°ano do ensino médio da Escola José Cañellas. Os 

alunos receberam informações através de slides sobre os vermes achatados e cilíndricos, tais como, 

os locais onde são encontrados, ciclo de vida, formas de contaminação e consequências das 

doenças. Os alunos tiveram acesso a exemplares de platelmintos e nematelmintos conservados em 

álcool 70%, os quais com auxílio de pinças e placas de petri, puderam manusear, observando assim 

as principais diferenças entre eles. 

 

Atividade Prática: Caracterizando os protozoários 

O objetivo da atividade foi caracterizar o Reino Protozoa, seus representantes, seu ciclo de 

vida, as doenças causadas pelos mesmos e a prevenção necessária para evitá-las, assim como, o 

tratamento. Procurou-se também caracterizar morfologicamente os protozoários ciliados. 

Os alunos do 3º ano da Escola Técnica José Cañellas tiveram a oportunidade de aprofundar 

seus conhecimentos acerca do Reino Protozoa através da atividade prática proposta. Os mesmos 

foram conduzidos ao Laboratório de Ciências da Escola, no qual assitiram a uma apresentação de 

slides, seguida de explanação a respeito do tema, onde foi possível tratar sobre diversas 

características sobre os protozoários. A prática consistiu em montar, observar lâminas contendo 

cultura de protozoários ciliados que foram previamente preparadas com alface e deixadas em 

repouso por uma semana e, desenhar os protozoários visualizados no protocolo de aula prática 

recebido. 

Atividade Prática: Conhecendo o funcionamento do sistema nervoso  

A aula prática teve como objetivo proporcionar aos alunos maior conhecimento acerca do 

sistema nervoso e suas divisões, bem como as áreas responsáveis por cada função.A atividade foi 

realizada com uma turma de 2°ano do ensino médio da Escola José Cañellas, os mesmos receberam 

uma introdução acerca do assunto com auxílio de slides e peças anatômicas que continham as 

divisões e as principais funções do Sistema Nervoso. Na sequeência confeccionaram um neurônio 

com massa de modelar e indicaram as principais estruturas que o constitui.  

Atividade Prática:Testando o sistema ABO 

Visando aprofundar o conhecimento dos alunos a respeito do tema, foi realizada uma prática 

de tipagem sanguínea.Primeiramente realizou-se uma apresentação de slides e explanação a respeito 

do tema. Após a apresentação, os alunos realizaram alguns questionamentos e deu-se início a 

tipagem sanguínea. 

Os estudantes foram divididos em 05 grupos e um representante de cada grupo realizou o 

procedimento. Após colocar as luvas, os alunos retiraram do frasco com o auxílio e uma pipeta de 

Pasteur algumas gotas de sangue de um tubo de ensaio que continha amostras de sangue total 

(cedidas pelo Laboratório de análises Clínicas da URI-FW). Posteriormente, os estudantes pingaram 

duas gotas de sangue em uma lâmina e uma gota em outra lâmina. Pingou-se uma gota de soro anti-
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A, anti-B e anti-D, respectivamente, e observou-se a aglutinação ou a ausência da mesma nas 

lâminas. 

 

Atividade Prática: Sistema digestório 

 

Primeiramente, os alunos assistiram uma apresentação de slides sobre o tema, seguido de 

uma explicação e visualização dos órgãos que compõe este aparelho em bonecos anatômicos. Tendo 

como objetivo principal aprofundar os conhecimentos dos alunos referentes ao sistema digestório.  

Na sequência, os alunos desenvolveram um experimento para avaliar a atividade enzimática 

da amilase salivar, também conhecida como ptialina (enzima capaz de converter o amido). 

Inicialmente, coletaram 1ml de saliva de um dos integrantes do grupo e reservaram no primeiro 

tubo de ensaio contendo 1 ml de amido 1%. No segundo tubo de ensaio, substitui-se a saliva por 1 

ml solução tampão fosfato com ph 6,8.E, no terceiro tubo misturou-se a mesma quantidade de 

solução tampão anterior com água. Em seguida, os três recipientes foram submetidos a banho-maria 

durante 20 minutos.Entre esse meio tempo, os alunos assistiram a um vídeo didático-explicativo 

enfocando todas as etapas da digestão, iniciando pela boca, seguindo pela faringe, esôfago, intestino 

delgado, intestino grosso, até a extremidade final, no ânus. 

Ao completar o tempo, os tubos de ensaio foram retirados do aquecimento. Neles foram 

adicionadas 2 gotas de lugol e observado o comportamento da coloração. No primeiro tubo de 

ensaio a coloração ficou azul clara, no segundo, azul intenso e no terceiro ficou marrom. Neste 

sentido, conclui-se que quanto maior a intensidade da coloração azul, menor atividade enzimática e 

maior a concentração de amido (Tubo 2) e quanto menor a intensidade da coloração azul e mais 

próximo a cor castanha (Tubo 1- contendo saliva) maior será a atividade enzimática.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em relação as práticas desenvolvidas, verificou-se, por parte dos alunos, grande interesse e 

curiosidade pelo resultado final. Durante as técnicas, em ordem cronológica, os alunos conseguiram 

visualizar claramente as diferenças de concentrações de vitamina C, uma vez que, cada grupo expôs 

o resultado do seu trabalho e formulou corretamente suas conclusões.Quanto a prática dos vermes, 

os alunos esclareceram dúvidas referentes à contaminação e prevenção, além disso, conseguiram 

distinguir visualmente a forma achatada dos platelmintos e cilíndrica dos nematódeos. Com a 

cultura preparada com alface e água, os alunos conseguiram observar no microscópio, de forma 

real, o movimento e a estruturados protozoários. Já na aula prática de sistema nervoso, os alunos 

esclareceram várias dúvidas, questionaram bastante sobre a importância das ações,funções 

orgânicas e interação desse sistema com o ambiente. Tratando-se do sistema ABO, através das 

observações das lâminas, os alunos constataram de qual tipo sanguíneo tratava sua amostra e, ainda 

conseguiram observar claramente a diferença existente entre as amostras, sendo que foram 

identificados sangue O-, O+, AB – A-. E, por fim, na prática do sistema digestório, os discentes 

conseguiram assimilar que a enzima ptialina, presente na saliva, juntamente com o processo de 

mastigação iniciam o processo de digestão do amido no organismo humano.  
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Durante a aplicação das práticas em laboratório, notou-se a necessidade de introduzir uma 

parte teórica, apresentada em slides e/ou material impresso aos alunos, como retomada do assunto 

visto em sala de aula com o professor titular de forma a fixar o conteúdo já estudado, promovendo 

assim um melhor entendimento do assunto. Esta metodologia foi adaptada de Bizzo, mencionado 

anteriormente. 

Com isso, constatou-se maior participação e interesse dos estudantes após a aplicação desta 

nova sistemática, sendo que os mesmos conseguem formular suas próprias hipóteses a respeito do 

tema trabalhado, além de haver maior interação entre os bolsistas e os alunos, proporcionando um 

espaço informal para que os estudantes esclareçam suas dúvidas. 

Arruda e Laburu (1998) compartilham desta concepção quando expõe a necessidade de 

adaptar a teoria com a realidade, sendo a ciência uma trocaentre experimento e teoria, onde não há 

uma verdade final a ser obtida,mas somente a teoria servindo para organizar os fatos e os 

experimentos, harmonizando a teoria à realidade. 

 

CONCLUSÕES 

O ensino de ciências deve, especialmente, oportunizar a todos os estudantes a possibilidade de 

desenvolver capacidades que neles despertem a inquietação diante do desconhecido, buscando ex-

plicações lógicas e plausíveis, amparadas em elementos tangíveis, de maneira testável.  

Desta forma, os estudantes poderão desenvolver posturas e análises críticas, realizar julga-

mentos e tomar decisões fundadas em critérios. Neste sentido, após trabalhar atividades práticas em 

laboratório, percebeu-se que os alunos de Ensino Médio, atendidos pelo programa, conseguiram 

formular suas próprias hipóteses e construir conclusões a respeito do tema estudado, estabelecendo 

uma relação coerente entre a teoria e prática. Pequenas práticas como as ações trabalhadas no PI-

BID são de grande importância na construção do conhecimento para ambas as partes, onde tanto 

alunos de Ensino Médio, quanto futuros professores constroem juntos seus saberes nessa grande e 

contínua caminhada da formação. 
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RESUMO 

Proporcionar momentos diferenciados de ensino e que sejam atrativos aos alunos podem 

possibilitar um aprendizado significativo para os discentes. A curiosidade, o questionamento 

durante as aulas condiz a metodologia de ensino aplicada pelo professor, pois os alunos demonstram 

os saberes adquiridos contribuindo com a troca de vivências. Diante disso, este trabalho tem o 

objetivo de relatar a importância que teve a aplicabilidade de um boneco anatômico que elucidava 

as glândulas presentes no corpo humano Esta atividade foi aplicada com os alunos do oitavo ano da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Tupanciretã. O boneco anatômico foi pensando e elaborado 

a partir da disciplina de PeCC III (Prática enquanto componente Curricular) tendo o tema Técnicas 

Laboratoriais para o ensino de Biologia presente no Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

do Instituto Federal Farroupilha – Campus Júlio de Castilhos. O manequim (boneco) foi adquirido 

em uma loja de roupas, esta situada em Tupanciretã, massa de modelar, E.V.A e cola quente. O 

mesmo serviu como recurso de apoio para a aprendizagem sobre as glândulas endócrinas, no qual 

os alunos do oitavo ano puderam visualizar e identificar as glândulas e os órgãos do corpo humano. 

Inicialmente ocorreu uma breve problematização quanto a importância das glândulas, visando a 

participação dos alunos, após foi passado alguns slides para abordar a teoria e o boneco anatômico 

que servia de recurso didático. Confeccionar materiais didáticos e aplicá-los por licenciandos 

contribuiu com o exercício da docência. Recursos diferenciados ajudam no ensino e no 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. 
 

Palavras-Chave: Aprendizagem, PeCC III, Recurso didático, Manequim.  
 
 

INTRODUÇÃO 
 

Realizar momentos didático-pedagógicos e que sejam atrativos aos alunos, dentro e fora da 

sala de aula, pode corroborar com o processo de ensino e aprendizagem da turma. Neste sentido, o 

professor tem a incumbência de planejar, organizar sua aula visando atingir todos os discentes. 

(BOLZAN, 2008) afirma que a construção do conhecimento pedagógico se dá pelo conhecimento 

compartilhado, sendo assim há uma aprendizagem mútua entre os envolvidos. Zilio, (2014) destaca 

que: 
A escola de hoje e do amanhã precisa inovar para crescer, ter visão empreendedora e 

compromisso total com o aluno; missão primeira é e será sempre de ofertar uma educação 
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de qualidade, confiante eficiente e eficaz; preocupada em levar seus adeptos ao domínio da 

escrita [...]. 

Partindo do princípio de que somos diferentes uns dos outros se vê a necessidade de utilizar 

jogos lúdicos, maquetes, dinâmicas e vídeos na didática visando atingir o maior número possível de 

alunos.  

 Momentos práticos aguçam a curiosidade dos alunos, fazendo com que os mesmos 

participem ativamente das aulas. Aulas de laboratório, muitas vezes, são desejadas pelos alunos. 

Contudo, muitas escolas não apresentam laboratórios de ciências, com isso, há uma dificuldade em 

mediar conhecimentos significativos ao educando.  

O Componente Curricular presente no Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do 

Instituto Federal - Campus de Júlio de Castilhos, denominada PeCC III (Prática enquanto 

Componente Curricular), tendo o tema Técnicas laboratoriais para ensino de biologia, tem a missão 

de ampliar os conhecimentos dos licenciandos e dos alunos de escolas de diferentes realidades, 

estas situadas na região de Júlio de Castilhos e Tupanciretã, ambas localizadas no estado do Rio 

Grande do Sul. 

Diante do exposto acima, este trabalho tem o objetivo de relatar a importância que teve a 

aplicabilidade de um boneco anatômico que elucidava as glândulas presentes no corpo humano 

junto com os alunos do oitavo ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental Tupanciretã. 

 

METODOLOGIA 

 

 Pensando em aplicar uma atividade em uma escola que não apresenta laboratório de 

ciências, notou-se a necessidade de elaborar um boneco anatômico. O mesmo foi adquirido em uma 

loja de roupas, a mesma situa-se na cidade de Tupanciretã. Uma atividade prática em um ambiente 

escolar envolve de forma positiva os alunos, conforme aponta (FREIRE, 2001). 

Para elucidar as glândulas, presentes no corpo humano, foram utilizados os seguintes 

materiais: E.V.A. no qual representava as glândulas, cola quente para fixar os desenhos 

confeccionados em E.V.A., além de massa de modelar. 

 Conforme a anatomia do corpo humano, as glândulas endócrinas foram fixadas no 

manequim, conforme mostra a Figura 1.  
 

 

 
Figura 1 – Confecção do manequim através de E.V.A. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 O modelo anatômico foi apresentado e aplicado com os alunos do oitavo ano da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Tupanciretã. Em sala de aula os alunos foram problematizados 

quanto à presença das glândulas ou não no corpo humano. (DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; 

PERNAMBUCO, M. M, 2002), esclarecem que através da problematização o professor percebe o 

conhecimento de mundo presente nos seus alunos. 

Partindo das respostas dos alunos, novas indagações surgiam, como por exemplo, a 

importância delas para o organismo. Nesse contexto, (DEMO, 2011) relata que o professor precisa 

saber com profundidade inequívoca as aprendizagens dos alunos, pois é ele quem está em contato 

direto com os discentes. Também foi utilizado o Datashow como recurso visual facilitador da 

aprendizagem. (VYGOTSKY, 1999) relata que a formação de conceitos pressupõe o 

desenvolvimento de muitas funções intelectuais como a cognição, a atenção, a memória, sendo 

assim nota-se a importância de estimular os alunos a buscarem respostas as suas dúvidas. A Figura 2 

mostra o uso do Datashow em sala de aula. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Explicação das Glândulas através do Datashow. 

 

 Durante a problematização e apresentação do modelo anatômico pode-se observar que os 

alunos estavam curiosos e participativos. Houve interação e integração entre os alunos 

proporcionando assim uma troca de saberes entre eles. De acordo com (VEIGA, 2000,) “por exigir 

uma interação entre professores e alunos a dinâmica ensino-aprendizagem escolar envolve fatores 

afetivos e sociais”.  
 

CONCLUSÕES 
 

A disciplina de PeCC III (Prática enquanto Componente Curricular) é uma importante 

ferramenta no que diz respeito ao ensino e aprendizagem, pois os acadêmicos praticam à docência 

nas escolas. Há uma troca de conhecimento entre acadêmicos-professores e os alunos das escolas. 

O aprendizado é mútuo, tanto o jovem professor quanto os alunos trocam saberes 

proporcionando um ambiente de aprendizagens. 

 Pode-se observar uma descontração entre a turma e o professor. A forma lúdica que foi 

abordada o conhecimento sobre glândulas endócrinas foi crucial já que não há modelos anatômicos 

na escola em que foi aplicada esta atividade. A construção de modelos anatômicos por acadêmicos 
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contribui com o exercício da docência, sendo assim os mesmos tornam-se preparados para trabalhar 

em escolas de diferentes realidades. 
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RESUMO 

Com o avanço tecnológico, a urbanização e o uso inadequado dos recursos naturais trazem consigo 

danos ambientais muitas vezes irreversíveis, afetando drasticamente a biodiversidade. Entretanto, é 

através da educação ambiental que este trabalho surge como método de sensibilização, motivando 

os discentes a pensarem e discutirem os problemas ambientais através de um jogo didático de trilha. 

A presente atividade foi realizada com alunos de uma escola estadual localizada no município de 

Santiago/RS. Antes de iniciar o jogo didático, os alunos participaram de uma explanação teórica 

sobre os espécimes taxidermizados disponíveis na coleção biológica da universidade.  Após, foi 

explicada as regras do jogo, e os alunos dividiram-se em dois grupos, contendo um participante que 

servisse de pino e pudesse ler os problemas ambientais para o restante da turma. Os problemas 

ambientais continham situações habituais do cotidiano do aluno, como poluição e desmatamento. 

Organizados, um representante por vez tinha como dever jogar o dado e andar o número de casas 

correspondente no tabuleiro. O grupo ao qual o aluno pertencia deveria discutir em conjunto e 

descobrir as causas e/ou solucionar o problema, e o grupo adversário poderia opinar acrescentando 

mais argumentos, se necessário. O aluno que chegasse primeiro ao fim da trilha vencia o jogo. 

Houve um grande envolvimento de ambas as turmas, porém, devido à diferença de idade os mais 

velhos mostraram-se mais preocupados e empolgados para debater e discutir os problemas em 

busca de soluções plausíveis e argumentativas o suficiente para serem aceitas pelos colegas e 

mediadores.  

 
Palavras-Chave: Educação ambiental, problemas ambientais, biodiversidade brasileira, jogo didático.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O progresso das tecnologias, da urbanização, do uso insustentável dos recursos naturais e o 

grande avanço econômico resultaram em grandes ameaças a biodiversidade, afetando espécies 

representativas da flora e da fauna (DIAS, 2004). Além destes fatores, a construção de rodovias tem 

sido um dos principais aspectos de interferência à fauna e ao desequilíbrio dos ecossistemas locais.  

A falta de compreensão dos motoristas sobre o tema é um fator determinante para vários 

casos de atropelamentos (MENEGUETTI et al., 2010). Muitos são imprudentes, não respeitando os 

limites de velocidade, outros jogam lixo nas estradas.  
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Neste contexto, é relevante buscar estratégias para desenvolver a percepção sustentável das 

pessoas, individual e coletivamente, a fim de sensibilizar através de uma linguagem ecológica, e 

garantir o respeito aos demais seres vivos, principalmente à fauna silvestre. Para atingir tais 

objetivos, este projeto se propôs a utilizar uma coleção biológica como ferramenta multiplicadora 

de informações a cerca da biodiversidade faunística regional, na tentativa de estimular a 

participação da comunidade escolar na proteção ao meio ambiente, através da educação ambiental.  

De acordo com a Lei nº 9.795, de abril de 1999, Art. 1º define-se educação ambiental como: 

Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade (LEGISLAÇÃO AMBIENTAL SOBRE MEIO 

AMBIENTE, 2010, p. 206). 

Neste sentido, fica evidente a importância de proporcionar a apropriação de conhecimentos 

relacionados ao Ensino de Ciências, estimulando o desenvolvimento do pensamento crítico, criativo 

e científico voltado à Educação Ambiental (EA) contextos sócio-político-culturais da região, por 

meio da seleção de estratégias didáticas. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo a 

descrição de uma estratégia pedagógica de inserção da educação ambiental, a fim de desenvolver a 

percepção ambiental dos discentes, individual e coletivamente, e sensibilizar para respeito aos 

demais seres vivos, principalmente à fauna silvestre. 

 

METODOLOGIA 
 

A presente atividade teve como local uma escola estadual localizada no município de 

Santiago/RS, com os alunos das 3ªs séries do Ensino Médio (EM) e 8ºs anos do Ensino 

Fundamental (EF). A aplicação ocorreu em diferentes horários, podendo assim contabilizar a 

participação de 46 alunos do EM, onde 27 eram meninas e 19 meninos na faixa etária dos 16 aos 18 

anos de idade. No EF, contou-se com a participação de 25 alunos, sendo que 13 eram meninas e 12 

meninos, com faixa etária dos 13 aos 15 anos de idade. 

Antes de iniciar o jogo didático, os alunos participaram de uma palestra sobre a temática, 

com a visualização dos animais taxidermizados. Após, foi explicada as regras do jogo, e os alunos 

dividiram-se em dois grupos, contendo um participante que servisse de pino e pudesse ler os 

problemas ambientais para o restante da turma. 

Organizados, um representante por vez tinha como dever jogar o dado e andar o número de 

casas correspondente no tabuleiro que continha as seguintes alternativas: “Ande uma casa”, “Volte 

uma casa”, “Permaneça no local por uma rodada” e o símbolo de interrogação (?) para o problema 

ambiental. Os problemas eram diversificados para que não ocorresse o risco de manipulação, 

quando lidos. O grupo ao qual o aluno pertencia deveria discutir em conjunto e descobrir as causas 

e/ou solucionar o problema, e o grupo adversário poderia opinar acrescentando mais argumentos, se 

necessário. O primeiro aluno que chegasse ao fim da trilha vencia o jogo.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para coleta de dados optou-se a gravação de áudio, assim, a análise de dados foi descrita a 

partir das principais respostas e transcrição de falas marcantes ditas pelos participantes (Tabela 01). 
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Tabela 01. Principais respostas apresentadas pelos participantes para resolução dos problemas ambientais. 

 
Respostas: 3ªs séries do EM 

PROBLEMAS AMBIENTAIS PRINCIPAIS RESPOSTAS 

Na Caatinga o desmatamento de mata nativa é muito comum para 

beneficiar a prática de produção de lenha e carvão vegetal. Reflitam, 

quais são os impactos causados a partir desta prática? 

Queimadas, desmatamento, perda de nutrientes no solo. 

Joaquim mora no interior do Rio Grande do Sul, porém tem o costume 

de caçar animais silvestres, como tatu e cutia. Quais seriam as medidas 

para manter o controle de caça no interior? 

Diminuir a caça. Leis mais rígidas e estabelecer épocas do o 

ano para caça, de modo que não prejudique o período da re-

produção dos indivíduos.  

É possível mudar a cultura da caça? 

“Eu acredito que no caso, nós, da nossa geração em diante 

temos como mudar, mas os antigos não mudam mais.” 

NOTÍCIA: 20 cobras e 30 kg de peles de jacarés foram apreendidos 

pela polícia federal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O 

contrabando estava vindo da Amazônia em destino para o Uruguai, 

onde seriam vendidos. Quais seriam as melhores medidas adotadas 

pela força nacional? 

 

Criação de animais para o abate. 

Leis mais rígidas, maior supervisão dos órgãos responsáveis.  

Ter maior fiscalização na entrada dos locais, onde tem maior 

índice de animais traficados. 

Multas para quem se beneficia do crime.  

Campanhas de conscientização. 

 

Luciano estava indo visitar sua família em Nova Esperança do Sul, RS 

na estrada avistou muitos animais atropelados, entre eles o gambá-de-

orelha-branca, graxaim e o zorrilho. É possível controlar o alto índice 

de atropelamento nas estradas do Brasil? Como? 

Maior fiscalização nas rodovias. 

Corredores ecológicos.  

“Essas coisas de animais nas estradas é bem perigoso por 

causa dos acidentes.” 

Uma forte chuva causou enchentes em SP, o lixo acumulado prejudicou 

o quê no ecossistema local? 

Lixo acumulado, causando doenças e contaminação.  

População invasora em torno dos rios, evitar essas ocupações.  

Diminuir o consumo excessivo de lixo. 

Diminuir os crimes ambientais de empresas que contribuem 

para essa poluição. 

154 bilhões de habitantes vivem no bioma Mata Atlântica, em 

consequência cerca de 80% já foi perdido pelas ações do homem no 

local. Como podemos viver em harmonia sem prejudicar ambas as 

partes? 

“Tudo isso é em consequência da invasão do ser humano nas 

áreas deles.” 

“Eu acho que tu mantendo a fauna e a flora equilibradas, 

nós respeitando eles, deixando as árvores, nós vamos con-

seguir viver em harmonia.” 

 

“Quanto mais a população crescer, mais vai ser desmata-

do.” 

No cerrado é comum ocorrer queimadas, principalmente no período de 

seca, seja naturalmente ou propositalmente. Quais as consequências 

dela para o hábitat e fauna local? 

 

Fiscalização nas leis para evitar o fogo propositalmente.  

Denunciar, população mais atenta. 

Pessoas competentes nos órgãos públicos de fiscalização. 

No Pará os garimpos em maior parte são irregulares, em consequência 

provocam contaminação, principalmente por mercúrio, nas águas de 

rios, lagos e também no solo. Por removerem áreas verdes, a paisagem 

também é alterada, causando uma perda de biodiversidade local. Quais 

seriam as medidas mais cabíveis para que o impacto não se torne tão 

significativo? 

Regularizar os garimpos. 

Conscientização. 

Várias galinhas apareceram mortas na fazenda de Paulo, na noite 

seguinte resolveu ficar de olho no galinheiro. Em seguida o lobo-guará 

apareceu e Paulo o matou. Quais poderiam ser as outras medidas de 

Fechar melhor os galinheiros. 

Controles ecológicos.  

Cercas elétricas. 
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controle além da morte que Paulo poderia adotar? 

 

“Isso é consequência da invasão do ser humano também, os 

animais vão procurar alimentos.” 

Agrotóxicos são utilizados em qualquer produção de grande escala, 

porém seu uso causa um desiquilíbrio ambiental que futuramente trará 

consequências drásticas para o ecossistema como num todo. É possível 

manter um equilíbrio? Se sim, como. 

 

“É preciso ter um maior controle dos agrotóxicos que são 

usados no mercado.” 

Respostas: 8ºs anos do EF 

PROBLEMAS PRINCIPAIS RESPOSTAS 

A retirada de animais nativos como a Arara Azul é comum para a 

criação em cativeiros nas residências do Brasil. Em consequência isso 

facilita o aumento de tráfico de animais, beneficiando o mercado ilegal. 

O que poderia ser feito para mudar essa cultura? 

 

Reservas ambientais para procriar espécies.  

Zoológicos.  

Denunciar, multas altas, prisão. 

Uma forte chuva causou enchentes em SP, o lixo acumulado prejudicou 

o quê no ecossistema local? 

Reduzir o lixo. 

Melhorar a destinação. 

Reciclagem. 

Causa doenças e contaminação. 

“As empresas deveriam se conscientizar mais.” 

154 bilhões de habitantes vivem no bioma Mata Atlântica, em 

consequência cerca de 80% já foi perdido pelas ações do homem no 

local. Como podemos viver em harmonia sem prejudicar ambas as 

partes? 

Reflorestamento.  

Não desmatar. 

Luciano estava indo visitar sua família em Nova Esperança do Sul, RS 

na estrada avistou muitos animais atropelados, entre eles o Gambá-de-

Orelha-Branca, Graxaim e o Zorrilho. É possível controlar o alto índice 

de atropelamento nas estradas do Brasil? Como? 

Corredores ecológicos. 

Placas de sinalização. 

Na Caatinga o desmatamento de mata nativa é muito comum para 

beneficiar a prática de produção de lenha e carvão vegetal. Reflitam 

quais são os impactos causados a partir desta prática? 

Causa de incêndios prejudica o ecossistema local. 

Perda de fauna e flora nativa. 

No interior do RS é comum aparecer cobras nas regiões habitáveis, por 

não conhecer se elas são venenosas ou não, a população as mata 

causando um desequilíbrio ambiental. Como poderíamos desmistificar 

essa cultura? 

Campanhas de conscientização, avisar e ensinar a população.  

“Auxílio de órgãos governamentais para a retirada destes 

animais.” 

A remoção da vegetação nativa para a implementação de lavouras e 

pastagens, sem considerar as práticas de manejo e conservação do solo 

acarreta a destruição de hábitats e aceleram os processos erosivos nas 

bordas do Pantanal. A consequência tem sido o assoreamento dos rios 

na planície, o que intensifica as inundações – com sérios prejuízos à 

fauna, flora e economia do Pantanal. Quais as melhores maneiras de 

prevenir a erosão? 

Não plantar ao redor dos rios, diminuir a plantação nesses 

locais. 

Preservar as matas ciliares. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

No final da atividade, foi indagado aos alunos se gostaram da atividade, quais as principais 

conclusões, e se essa atividade foi significativa para que pudessem pensar e mudar suas atitudes. 

Ambas as turmas de EM e EF responderam que “SIM”, gostaram muito da atividade proposta; e 

que “SIM”, o olhar para com a natureza passa ser mais sensível. Entre as falas foi possível destacar: 

“Cada um tem que ter sua própria consciência, porque por mais que tenham leis, se tu não tiveres 

tua própria consciência não adianta nada” (Aluno 1) e ainda “A nova geração virá com pensamentos 

diferentes” (Aluno 2). 
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Os resultados acima listados demonstram a importância de ações para proteção ambiental, 

para o esclarecimento e a ponderação da relação homem versus natureza. Segundo Carvalho (2012), 

em um dado momento, a natureza é percebida como o domínio do selvagem pela cultura e, em 

outro, como a reserva do bom e do belo, e isso resultou numa percepção de ambiente como 

fenômeno estritamente biológico, no qual as interações ecossistêmicas seguem de maneira 

autônoma e independente da interação com o mundo cultural humano, mas também afirma que a 

formação do indivíduo só faz sentido se pensada em relação com o mundo em que ele vive e pelo 

qual é responsável.  

Da mesma forma, destacar os aspectos ambientais, trabalhando diretamente com coleção 

didática e jogos didáticos nos espaços de aprendizagem, pode representar uma alternativa à 

formação de sujeitos com uma visão mais ampla sobre a relação socioambiental (NETO & 

AMARAL, 2011). 

A escola precisa construir um processo em que os alunos dominem concepções e destrezas 

essenciais para a vida moderna, no sentido da proteção do meio ambiente e da biodiversidade 

(SOARES JÚNIOR et al., 2012), por meio de um processo educativo emancipatório. De acordo de 

Sauvé (2005), a EA não pode ser considerada uma “forma” de educação ou uma “ferramenta” para 

resolução da problemática ambiental. Deve ser vista como uma grandeza essencial da educação, 

uma rede de interações baseada na relação com o meio em que vivemos, com essa ‘casa de vida’ 

compartilhada. Nesse processo de mudança de concepções, as ações educativas, como o jogo aqui 

apresentado, tem papel fundamental na formação de um ambiente de aprendizagem social e 

individual capaz de promover a formação do sujeito humano, com novos pensamentos, atitudes e 

sensibilidades ambientais (CASSEB & TRUFEM, 2009; CARVALHO, 2012). 
 

CONCLUSÕES 

 

As atividades descritas oportunizaram aos discentes a possibilidade de refletir sobre suas 

atitudes e a responsabilização pela tomada de medidas para evitar e/ou controlar os problemas 

ambientais do nosso país. Percebe-se que as atividades propostas obtiveram a aceitação do público-

alvo, que participaram ativamente em debates defendendo seu ponto de vista. Além disso, os 

estudantes puderam exercer seu papel cidadão no momento em que se condicionaram a pensar nos 

seus atos e no que se visualiza na comunidade local. Dessa forma, acreditamos que a temática 

ambiental deve ser discutida através de diferentes mecanismos pedagógicos, como o jogo didático 

ou atividades práticas. 
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RESUMO 

 

Sabendo da necessidade de buscarmos uma mudança nas práticas de ensino de Ciências, em 

que é preciso emergir do modelo de ensino tradicional, trazemos neste trabalho um relato de uma 

experiência vivenciada na Escola Estadual de Ensino Fundamental Dolores Paulino, localizada no 

município de Júlio de Castilhos-RS, em que foi realizada uma oficina pedagógica, para tratar do 

tema “Fundo do Mar”. A oficina foi coordenada pelos bolsistas do Subprojeto de Ciências 

Biológicas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID do Instituto Federal 

de Educação Ciência e Tecnologia Farroupilha- Campus Júlio de Castilhos-RS PIBID/IFFAR-JC e 

teve como abordagem a problematização. A ação na escola foi dividida em quatro intervenções com 

alunos do 6º(sexto ano) ao 9°(nono ano). Através dos resultados percebemos a importância da 

utilização de novas abordagens de ensino, pois as mesmas possibilitam o interesse dos alunos, além 

de viabilizar a compreensão de conteúdos de ciências. 

 

 Palavras-Chave: oficina pedagógica, ensino-aprendizagem, ciências, alunos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A articulação entre teoria e prática é sempre um desafio, não apenas na área da educação. 

Entre pensar e fazer algo há uma grande distância que, no entanto, pode ser vencida. Um dos 

caminhos possíveis para a superação dessa situação é a construção de estratégias de integração entre 

pressupostos teóricos e práticas, o que, fundamentalmente, caracteriza as oficinas pedagógicas 

(PAVANI, 2009). 

A oficina é uma forma de construir conhecimento prático, sem perder a base teórica. Ela traz 

ensino-aprendizagem e transformação entre sujeito e objeto. Essa possibilita a oportunidade de 

conhecer situações concretas e significativas com base no sentir-pensar-agir com objetivos 

mailto:nessavasouza@hotmail.com
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pedagógicos. Nesse sentido, a metodologia da oficina muda o foco tradicional da aprendizagem, 

possibilitando ao aluno construir e produzir conceitos de uma forma reflexiva possibilitando o 

diálogo entre professor, aluno e sua realidade. 

Quando atividades pedagógicas desenvolvidas em sala de aula seguem a lógica dos 

momentos pedagógicos que são problematização inicial, organização do conhecimento e a aplicação 

do conhecimento; que podem permitir uma construção do conhecimento de forma eficaz. 

Esses momentos que são: I) problematização inicial, que tem por objetivo averiguar os 

conhecimentos prévios dos alunos a respeito do conteúdo a ser trabalhado, por meio da análise de 

conjunturas pertinentes; II) organização do conhecimento, que consiste na sistemática de ensino 

capaz de mediar o processo de aprendizagem; e III) aplicação do conhecimento, que é o contexto 

onde o aluno faz uso dos saberes adquiridos para explicar/resolver questionamentos diversos ou 

aqueles levantados no momento da problematização inicial. (DELIZOICOV, 2005). 

O professor ou coordenador da oficina não ensina o que sabe, mas vai oportunizar o que os 

participantes necessitam saber, sendo, portanto, uma abordagem centrada no aprendiz e na 

aprendizagem e não no professor. Desse modo, a construção de saberes e as ações relacionadas 

decorrem, principalmente, do conhecimento prévio, das habilidades, dos interesses, das 

necessidades, dos valores e julgamentos dos participantes (PAVIANI, 2009). 

Para que estudantes possam conhecer novas questões e formas de pensar, ensaiando o uso de 

novas ferramentas de pensamento, é preciso que tenham oportunidades de errar, não atendo-se 

apenas a tentativas desprovidas de reflexão, mas, avaliando suas ações e formas de interpretação 

que levam a erros e acertos.(CAPECCHI,2013) 

 Assim sendo, com intuito de fazer uso de tal abordagem para tratar do conteúdo fundo do 

mar, optamos pela realização de uma oficina pedagógica, a qual foi executada para as turmas de 

sexto á nono ano do Ensino fundamental.  Para (SILVA, T.S. COSTA, L.K.P.F, LIMA, R.S, 2015)“A 

escola no atual cenário educacional constitui-se como um ambiente de desafios a serem vencidos e 

barreiras ultrapassadas. É na escola que os discentes se deparam com diversas situações que fazem 

parte de seu cotidiano. Nesse processo de construção de conhecimentos e senso crítico, podemos 

citar a intervenção de métodos e técnicas de ensino que estimulam e aguçam a curiosidades dos 

alunos. A utilização de diferentes modalidades didáticas, sejam elas, experimentação ou modelos 

didáticos, assume sua principal característica, que é seu potencial de desencadear problematizações 

e estimular a procura por respostas, uma vez que as atividades experimentais oportunizam aos 

discentes, situações de investigação, gerando um confronto com o desconhecido, com o inusitado e 

inesperado.”  

Segundo (RICARDO,2003), Com o intuito de modificar as práticas que se encontram 

arraigadas ao método tradicional de ensino, a abordagem problematizadora surge numa perspectiva 

de valorização do conhecimento que os alunos trazem consigo. Por meio da problematização do 

ensino, em particular, de ciências, é possível possibilitar o diálogo entre o professor, o aluno, e sua 

realidade. 

Para (FREIRE,1996), a educação não deve visar a ruptura com a curiosidade ingênua, 

fundada na vivencia cotidiana, em prol dos conhecimentos formais, mas sim sua superação. É 

importante que a curiosidade ingênua, desarmada e associada ao saber do senso comum, seja 

criticizada,tornando-se curiosidade epistemológica. 

As oficinas pedagógicas funcionam como uma metodologia para analisar os saberes prévios 

dos educandos, além de promover o trabalho em equipe na construção do conhecimento coletivo e 
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da troca de saberes entre aluno-aluno e aluno-professor de forma ativa. Neste sentido, o nosso 

objetivo é proporcionar a construção do conhecimento através de uma atividade (oficina), unindo 

prática e teoria, tendo como tema “Fundo do Mar”. A oficina foi coordenada pelos bolsistas do 

Subprojeto de Ciências Biológicas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Farroupilha- Campus Júlio de 

Castilhos-RS e teve como aporte a abordagem problematizadora de ensino. 
 

METODOLOGIA 
 

Esse trabalho foi realizado na Escola Estadual de Ensino Fundamental Dolores Paulino, 

localizada no município de Júlio de Castilhos (RS). A oficina foi dividida em quatro momentos, 

sendo dois de questionamentos e dúvidas e, os demais troca de conhecimento entre professor-aluno 

em relação à temática. 

Na primeira intervenção houve apresentação dos participantes e, posteriormente foi passado 

aos estudantes um caixa contendo imagens de animais marinhos, no qual em duplas ou trios, cada 

um analisou o animal presente na ilustração e relatou ao grande grupo características e curiosidades 

que eles sabiam sobre o animal. Durante essa atividade, os bolsistas anotaram no quadro negro as 

respostas de cada aluno, para em seguida serem analisadas. 

Na segunda intervenção foi realizada uma aula expositiva dialogada problematizadora, com 

o intuito de apresentar alguns animais marinhos, suas curiosidades e classificação sistemática com 

também sua importância no ambiente marinho.  

Para a terceira intervenção, retornamos com a proposta da oficina pedagógica, no qual os 

alunos deveriam analisar suas respostas anteriores, que se encontravam anotadas no quadro negro e 

compararem com os conhecimentos compartilhados entre os bolsistas e os alunos Solicitamos que 

eles averiguassem se havia algo diferente em suas respostas e se havia ou não semelhança, e a partir 

das observações, eles deveriam indicar em que aspectos havia tais semelhanças, e se eles realmente 

tinham chegado ao objetivo da problematização inicial, se realmente eles sabiam sobre a temática 

trabalhada. 

 Para a última intervenção foi levado conchas marinhas as quais, os alunos deveriam analisar sua 

forma, cor e tamanho e classificar. 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Percebemos no decorrer das intervenções a atenção depositada pelos alunos, desde o 

primeiro momento da oficina, em que apresentamos o problema (dinâmica com as imagens); o 

segundo momento, em que apresentamos o conhecimento científico (aula expositiva), até o 

momento de retomada da oficina (feedback da atividade anterior e suas novas perspectivas). 

Constatamos que os alunos se envolveram de forma ativa em todas as intervenções.  

Notamos que, na primeira atividade, os alunos quando foram instigados a relatar sobre a 

imagem, ficaram envergonhados, tinham dúvidas, em relação ao animal representado na figura. 

Percebemos que se preocupavam em responder com exatidão, tendo como base suas lembranças das 

aulas de ciências e do conteúdo já trabalhado posteriormente pela professora regente. Assim, fica 

claro que, os alunos trazem um conhecimento prévio sobre a temática. 

 Com a realização da segunda intervenção, por meio de uma abordagem problematizadora, 
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percebemos com base na questão problema sugerida (transcritas no quadro negro contemplado a 

atividade um), que os alunos possuíam conhecimento da temática e interesse no conhecimento 

transmitido através da aula expositiva. 

Na última atividade realizada, o resultado foi muito satisfatório, diante do que já havia sido 

trabalhado durante a oficina, pois se notou que os alunos demonstraram maior interesse pelo 

conteúdo, tirando dúvidas, trocando conhecimento com a bolsista e dialogando com os colegas. 
 

CONCLUSÕES 
 

Através dos resultados obtidos, pode-se concluir que uma atividade diferenciada é de 

extrema importância para o aprendizado do aluno. Pois, a mesma possibilita maior interesse por 

parte do aluno com a disciplina, além de uma maior compressão. Outro aspecto a ser destacado é a 

interação com os colegas durante a atividade, a desperta do espirito colaborativo muitas vezes não 

presente em somente aula expositiva. Consideramos que trabalhar com oficina pedagógica promove 

maior interação significativa, dinâmica e prazerosa. O que nos permitiu enquanto futuros 

professores de ciências refletir a importância da ação do professor enquanto mediador do saber e do 

conhecimento. 
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RESUMO 

O presente trabalho aborda estratégias educacionais diferenciadas e de baixo custo que podem 

potencializar o processo de ensino aprendizagem a alunos da Educação de Jovens e Adultos- EJA, 

de uma escola pública de Santa Maria/RS. A metodologia utilizada neste trabalho foi a 

Problematização por meio do Arco de Maguerez. A pesquisa foi desenvolvida em cinco etapas, a 

primeira foi a entrega de uma história em quadrinhos aos alunos com intuito de ser a observação da 

realidade, esta que foi elaborada no Toondoo©. As etapas seguintes foram de discussão dos pontos-

chaves, teorização do tema proposto e levantamento das possíveis hipóteses para a solução. Por fim, 

a última etapa foi a aplicação da realidade, onde os alunos tentaram solucionar o problema 

solicitado, com atividades experimentais. Após a realização dos experimentos, os alunos 

classificaram das substâncias utilizadas, em ácidas, neutras e básicas, os resultados obtidos nesta 

parte da aula foram muito satisfatórios, pois 100% dos alunos classificaram as substâncias de 

maneira correta. Posteriormente, eles foram instigados a resolverem o problema relatado na história 

em quadrinhos, onde, 80% dos alunos presentes designaram a substância ideal para a correção do 

solo como o Óxido de Cálcio(CaO), esta que seria a substância correta para a neutralização do solo, 

porém 20% dos alunos elencaram o Hidróxido de Magnésia(Mg(OH)2). Neste sentido, podemos 

notar como é importante a utilização de atividades didáticas e experimentais em aulas de química, 

pois estas proporcionam uma maior aprendizagem nos alunos. 
 

Palavras-Chave: EJA, História em Quadrinhos, Ensino de Química, Metodologia do Arco de Maguerez. 
 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas artigos na área do ensino de ciências tem apontado o desinteresse por 

parte dos estudantes. Nesse sentido, cabe às escolas junto aos seus professores buscarem 

alternativas para despertar o interesse dos estudantes em aprender. No que se refere ao ensino de 

química, encontra-se alguns obstáculos, visto que é considerado por grande parte dos estudantes 

como não atraente e desconectado da realidade que vivem. 

A experimentação no ensino de Química tem sido um recurso utilizado para tentar mostrar aos 

alunos que a Química não é somente uma disciplina teórica, ao contrário, o universo experimental 

da química é muito amplo, podendo auxiliar na construção da aprendizagem do aluno, pois os 

experimentos constituem em um recurso pedagógico importante para a sala de aula. Segundo 

Hodson (1988), a experimentação deve visar vários objetivos, como evidenciar fenômenos e fatos 
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estudados, coletar e investigar dados, hipóteses e observações, além de propiciar um maior contato 

com os materiais de laboratório. 

De acordo com Lewin e Lomascólo (1998):  
“A situação de formular hipóteses, preparar experiências, realizá-las, recolher dados, 

analisar resultados, quer dizer, encarar trabalhos de laboratório como ‘projetos de 

investigação’, favorece fortemente a motivação dos estudantes, fazendo-os adquirir 

atitudes tais como a curiosidade, desejo de experimentar, acostumar-se a duvidar de certas 

informações, a confrontar resultados, a obterem profundas mudanças conceituais, 

metodológicas e atitudinais”. 

Para proporcionar um processo de ensino e aprendizagem mais dinâmico, além da 

experimentação, podemos utilizar da prática da resolução de problemas em sala de aula. Esta 

proporciona aos alunos uma maior interação com os temas trabalhos, tornando-os mais ativos em 

sala de aula. Para que isso aconteça, devemos desafiá-los com problemas reais e ajudá-los quando 

for necessário, além de proporcionar um ambiente de cooperação entre os alunos e buscar ações que 

possam intervir na aprendizagem dos mesmos. (HOFFMANN, 2001; PERRENOUD, 1999; 

LUCKESI, 2003). 

Da mesma forma em que a resolução de problemas, está apta a instigar os alunos a buscarem 

suas próprias conclusões sobre determinado assunto, a investigação anda paralelamente a esta, pois 

os alunos assumem a posição de realizar pequenas pesquisas, aliando os conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais (POZO, 1998). 

Juntamente com a experimentação e a investigação, estratégias educacionais e materiais 

didáticos, como histórias em quadrinhos, podem facilitar o ensino de Química e torná-lo mais 

atrativo, revelando aos alunos um universo diferente do que conheciam. 

Em relação à utilização de histórias em quadrinhos em sala de aula Barbosa (2009) comenta: 
“Eles tanto podem ser utilizados para introduzir um tema que será depois desenvolvido por 

outros meios, para aprofundar um conceito já apresentado, para gerar uma discussão a 

respeito de um assunto, para ilustrar uma ideia, como uma forma lúdica para tratamento de 

um tema árido ou como contraposição ao enfoque dado por outro meio de comunicação”. 

Diante disso, este trabalho buscou abordar, como a experimentação no ensino de Química e a 

utilização de estratégias educacionais, neste caso, histórias em quadrinhos, podem auxiliar os 

estudantes a adquirirem conhecimentos concretos sobre os conceitos químicos, auxiliando-os em 

uma melhor compreensão e em uma aprendizagem significativa. 

 

METODOLOGIA 
 

A coleta de dados foi realizada em uma turma de 3º ano de do Ensino de Jovens e Adultos 

(EJA) de uma escola pública de Ensino Médio da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. 

Participaram da pesquisa, 10 alunos regularmente matriculados na disciplina de Química. 

Utilizamos nesta pesquisa a Metodologia da Problematização (COLOMBO; BERBEL, 2007), 

destacando a relevância em fazer uso do problema, na perspectiva de fazer com que o aluno se 

questione, pense e reflita para assegurar uma maior confiança nas suas decisões do convívio social. 

Na intervenção pedagógica, percorremos os cinco passos do Arco de Maguerez (BORDENAVE; 

PEREIRA, 2002). 

Inicialmente, de acordo com a metodologia, se faz necessário a observação da realidade, ou 

seja, a situação problema que será proposta aos alunos. Esta etapa foi identificada, com a inserção 

de uma estratégia educacional, a história em quadrinhos (Figura 1), que foi elaborada a partir do 
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Toondoo. A mesma estimulou os alunos a pensarem e analisarem o problema, para posteriormente 

resolvê-los.  
Figura 1- História em quadrinhos 

 
O problema proposto é demasiadamente conhecido, pois solicita aos alunos auxílio para 

encontrar a substância ideal para corrigir um solo ácido. Posteriormente, houve uma breve 

conversação com os alunos, onde foram explanados alguns pontos-chaves, estes que são essenciais 

para a resolução do problema proposto. Em seguida foi realizada a teorização dos conceitos 

científicos a serem abordados: ácidos, sais, bases e óxidos, favorecendo a compreensão da história 

em quadrinhos, além de serem conteúdos básicos para serem abordados em sala de aula, para 

posterior evolução dos conteúdos químicos. Seguidamente a explanação dos conceitos químicos, 

houve novamente um diálogo entre os alunos, para que a partir dos conceitos adquiridos 

anteriormente, houvesse o surgimento de hipóteses para a possível resolução do problema. Por fim, 

ocorreu a parte prática, que corresponde à aplicação da realidade. Nesta parte da aula, foram 

realizados os experimentos, com as várias substâncias oferecidas aos alunos, para que os mesmos, 

após passarem por todas as partes da aula soubessem identificar qual a substância ideal para corrigir 

um solo ácido. 

Os resultados foram obtidos através de questionamentos feitos aos alunos durante e no final da 

aula e de conclusões observadas pelos mesmos, ambos estes resultados foram coletados na folha do 

roteiro experimental (Figura 2). 

 

Procedimento Experimental 

Os alunos foram divididos em grupos para realizar testes, com o intuito de classificar as 

diferentes substâncias químicas, oferecidas aos mesmos em: Ácidos, Bases, Sais e Óxidos. Estes 

testes darão indícios para que os alunos solucionem o fato apresentado a eles, sobre qual a 

substância mais adequada para se corrigir um solo ácido. 

Materiais e Equipamentos utilizados:  

1. Copos de plástico; 

2. Colher de plástico; 
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3. Vinagre (CH3COOH: Ácido acético, comercial); 

4. Leite de Magnésia (Mg(OH)2: Hidróxido de Magnésio, comercial); 

5. Sal de cozinha (NaCl: Cloreto de Sódio, comercial); 

6. Sulfato Ferroso (Fe(SO4)2: comercial);  

7. Bicarbonato de Sódio (NaHCO3: comercial); 

8. Cal (CaO: Óxido de Cálcio, comercial); 

9. Água (H2O); 

10. Indicador Universal; 

11. Pipeta de Pasteur; 

As coletas das observações e das opiniões alunos juntamente com os experimentos que os 

alunos realizaram estão exemplificadas na Figura 2.  

 
Figura 2: Roteiro Experimental 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Por meio da realização destes experimentos, os alunos da turma do 3º ano do EJA, dispuseram 

da oportunidade de analisar e verificar a importância do estudo referente a ácidos, sais, bases e 

óxidos, substâncias estas que são encontradas diariamente em nosso cotidiano.  

Além disso, a realização dos experimentos foi em sala de aula, o que nos mostra que para a 

elaboração de uma aula atrativa e de grande poder educativo, não há necessidade de haver um 

laboratório específico, com muitos equipamentos e materiais, ao contrário, somente precisa haver 

iniciativa por parte do professor, de planejar uma aula diversificada às suas turmas. 

De acordo com o roteiro proposto para o experimento, os alunos precisariam classificar as 

substâncias apresentadas a eles, em substâncias ácidas, básicas e neutras, através da visualização da 

faixa de pH, presente no roteiro. Os resultados obtidos nesta parte da aula foram muito satisfatórios, 

pois 100% dos alunos classificaram as substâncias de maneira correta, de acordo com o gráfico 

abaixo: 

 
Figura 3- Gráfico: “Classificação das substâncias testadas nos experimentos”. 

Posteriormente a realização dos experimentos, os alunos foram conduzidos a resolver o 

problema proposto na forma de história em quadrinhos. O resultado desta parte da aula foi 

satisfatório, mas não unânime, pois 80% dos alunos presentes designaram a substância ideal para a 

correção do solo como o Óxido de Cálcio (CaO), esta que seria a substância correta para , porém 20 

% dos alunos elencaram o Hidróxido de Magnésia (Mg2(OH)2).  

Observa-se que todos os estudantes escolheram as substâncias básicas, o que demonstra que o 

conteúdo foi compreendido pelos mesmos. No entanto 20 % dos estudantes não refletiram sobre a 

aplicabilidade do leite de magnésia em uma lavoura, optando pelo mesmo. Este fato nos leva a 

pensar, sobre a necessidade de desenvolver nos estudantes não apenas a compreensão dos 

conteúdos, mas uma reflexão crítica sobre os temas abordados, a fim de eles serem capazes de 

aplicá-los na vida cotidiana. O gráfico com o resultado desta parte da aula se encontra na Figura 4: 

 
Figura 4- Gráfico: “Substância ideal para corrigir o solo ácido”. 
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CONCLUSÕES 
 

O desenvolvimento deste trabalho teve com objetivo principal desenvolver o senso crítico dos 

alunos através a elaboração de uma estratégia educacional, que proporcionasse uma maior 

motivação e um maior estímulo nos alunos, em aprender conceitos químicos, que posteriormente 

seriam estudados na disciplina. 

O presente estudo constatou que os estudantes possuem um médio conhecimento, referente as 

funções inorgânicas. Esta ausência de conhecimentos pode ser consequência de uma falta de 

motivação, por parte dos alunos de quererem compreender e assimilar os conceitos químicos, isto, 

acarreta a muitas dificuldades para o entendimento de conceitos que são essenciais para avançar no 

conteúdo programático da escola. 

Através dos conceitos trabalhados em sala de aula, os alunos puderam perceber como o 

universo químico está muito presente em nosso cotidiano, tanto na forma se substâncias e 

elementos, como na forma de reações. Além disso, a base deste trabalho é a realidade dos alunos, e 

este ponto auxilia muito para que nós professores possamos elaborar meios e técnicas didáticas, 

para facilitar o processo de ensino aprendizagem dos alunos. Porém, há a necessidade, de se 

melhorar a qualidade do ensino nas escolas, aperfeiçoando as práticas educativas para serem 

aplicados em sala de aula.  

Nos dias de hoje, com a evolução tecnológica, os professores precisam criar meios didáticos 

eficientes, para atingir um nível de atenção dos alunos suficiente para uma aprendizagem 

significativa. Acredito que atividades didáticas, como esta que foi aplicada neste trabalho, 

proporcionam aos alunos uma maior aquisição de conhecimentos e de experiências, proporcionando 

assim uma aprendizagem relevante aos alunos, visto que estaremos despertando o senso crítico dos 

mesmos, este que auxiliará para o futuro de cada um. 
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RESUMO 

Os autores desta escrita compartilharam a docência de uma turma de Física II, na 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG, durante o 2º semestre de 2016. Essa prática serviu de 

laboratório para a pesquisa-ação de seus responsáveis bem como a inclusão de diversas 

metodologias de ensino apoiadas em recursos da Web 2.0 à disciplina em questão. A proposta se 

está fundamentada na metodologia de pesquisa-ação, qualitativa e de abordagem sociocultural, para 

constituir o campo empírico de maneira coletiva entre estudantes e professores da disciplina, 

registrado em AVA Moodle, Facebook, Google Forms e no aplicativo Plickers. Consideramos que 

essa construção do campo se deu, em movimento coletivo, como uma consequência das 

metodologias de ensino norteadoras da disciplina, sendo elas a indagação online, o ensino pelos 

colegas, o ensino por investigação e o método POE. Buscamos compreender o que é isso que se 

mostra dos aspectos teórico-práticos das metodologias utilizadas a partir das interações registradas. 

Para tanto, separamos a escrita em duas partes: Neste trabalho descrevemos as metodologias de 

pesquisa e de ensino utilizadas, bem como a constituição campo empírico; emerge como desafio 

uma escrita posterior na busca de compreendermos melhor os fenômenos que se mostram deste 

campo com o auxílio da Análise Textual Discursiva. 
 

Palavras-Chave: Metodologias de ensino, ensino de física, TIC, pesquisa-ação.  
 
 

INTRODUÇÃO 

 

No segundo semestre de 2016, os autores desta escrita se propuseram o desafio de fazer 

pesquisa-ação em uma turma de Física II, constituída por estudantes da engenharia Bioquímica, 

matemática licenciatura e química licenciatura e bacharelado, com mais de 50 alunos frequentes. Os 

autores deste estudo, assumiram de forma conjunta e horizontal a docência da turma, trabalhando 

vezes simultânea e vezes individual tanto no ambiente presencial da sala de aula quanto dois 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVA's), porém sempre em um planejamento coletivo semanal. 

Nessa escrita buscamos, em um primeiro momento, descrever a proposta geral da disciplina, 

apresentando tanto nossas metodologias de pesquisa quanto de ensino, e, em um segundo momento, 

apresentar o campo empírico emergente neste cenário. Registramos que, neste estágio da pesquisa, 

o campo empírico está em processo inicial de análise, que será comunicada em um próximo 

trabalho a partir da Análise Textual Discursiva (ATD), de Moraes e Galiazzi (2007). Nesse sentido, 
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iremos apresentar resultados preliminares, a partir da descrição de como foi constituído 

coletivamente o campo empírico com auxílio das interfaces da Web 2.0 na disciplina de Física II.  
 

METODOLOGIA 
 

O trabalho desenvolvido na disciplina aconteceu ao longo do segundo semestre de 2016,  

planejado e aplicado através de diversas metodologias. Acreditamos ser necessário diferenciar 

nossas metodologias de pesquisa, utilizadas por nós para construir e fundamentar o campo empírico 

da pesquisa-ação, e nossas metodologias de ensino, aplicadas em aula visando tanto a formação dos 

estudantes quanto a de nós professores. 

Como metodologia de pesquisa, registramos inicialmente a pesquisa-ação como fundamento 

de nossas atividades enquanto sujeitos pesquisadores. A pesquisa-ação é reconhecida no ramo das 

pesquisas qualitativas por Pimenta (2005) e, nessa perspectiva, a autora propõe a pesquisa-ação 

quando o intuito é pesquisar com os profissionais nos contextos escolares e não sobre eles. A 

pesquisa-ação se aproxima da pesquisa-formação na medida que assumimos o professor em 

constante formação e que sua formação se dá também por meio da prática.  

Ao assumirmos a pesquisa-formação grifamos que o campo empírico se constitui em grande 

parte nos AVAs da disciplina, em uma perspectiva online. Utilizamos a plataforma Moodle e um 

grupo no facebook como AVAs da disciplina. Segundo Santos (2005) podemos significar a 

formação de professores nesses ambientes como algo que se auto organiza na complexidade das 

redes de relações estabelecidas entre os participantes e o próprio espaço de formação.  

Nos apoiamos também na ideias descritas por Wells (2001; CEAMECIM, 2016) e sua prática 

no campo da formação de professores. Em seus trabalhos, o autor relata sobre a constituição de uma 

comunidade de indagação formada por professores e pesquisadores que conduzem, de maneira 

indissociável, a pesquisa e a prática em uma abordagem sociocultural. Assim, assumimos neste 

processo de pesquisa-formação que o objeto e pesquisador estão imbricados com a metodologia de 

constituição e análise do campo empírico. Nesta perspectiva, significamos alguns dos conceitos 

centrais da pesquisa-formação, dentre eles o de ser uma proposta epistemológica de pesquisa e 

prática, de caráter qualitativo, que busca no estudo com o campo empírico um processo formativo 

ao se envolver e reconstruir compreensões. 

Antes de começarmos a falar sobre as metodologias de ensino, registramos duas diferenças 

entre esta disciplina e outras semelhantes ofertadas na Universidade. A primeira é a disponibilidade 

de tempo e atenção dedicados pelos professores. Buscamos sempre o diálogo com os estudantes, de 

maneira presencial ou online, tendo a possibilidade de constituir avaliações presenciais individuais, 

em duplas, grupos, à distância, e de múltiplas etapas. As aulas em que os dois professores estavam 

presentes também contavam com diferentes interações, com diálogos abertos entre os professores e 

com atendimentos individuais mais intensos. A segunda foi o uso do aplicativo Plickers como 

interface professor-estudante em todas as aulas, com exceção de duas em que realizamos avaliação 

individual. O aplicativo foi usado como suporte ao controle de frequência dos estudantes, fazer 

enquetes e propiciar decisões democráticas, avaliação diagnóstica e auxilio para as metodologias de 

peer instruction, (MAZUR, 2015), conhecida no Brasil como “Instrução pelos Colegas”, e 

“Predizer, Observar e Explicar” (POE) (HODSON, 1994). Acreditamos que esses dois diferenciais 
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não garantem, mas proporcionam uma qualidade de interação diferenciada tanto para os alunos mais 

tímidos e reclusos quanto para os mais extrovertidos e ativos. 

Dentre as diferentes metodologias de ensino utilizadas na disciplina, registramos nesta escrita 

aquelas consideradas por nós como centrais e mais recorrentes, sendo elas: i) Indagação Online; ii) 

Instrução pelos Colegas; iii) ensino por investigação (CARVALHO, 2013); iv) metodologia POE 

(POE). A seguir iremos descreve-las brevemente e como foram usados na nossa disciplina. 

i) Indagação Online: No que diz respeito a Indagação, estacamos que o “online”  não está 

limitado ao senso comum de transferência de informações digitais em tempo real. Interligado ao 

contexto educativo da cibercultura que vivemos (SANTOS, 2010), o online, apoiada nessa 

perspectiva de web 2.0, modifica as interações presenciais em 3 sentidos: interações assíncronas e, 

ou síncronas de participantes geograficamente distantes ou não; relações horizontais de 

participação, colaboração, interação e cocriação dos membros; registros das interações entre 

membros.  

Além de modificar as interações entre os participantes, a Indagação Online é pautada não em 

um modelo, roteiro ou método restrito de aplicação mas sim na possibilidade de ampliar as 

experiências compartilhadas, questionamentos dos participantes e nas decisões conjuntas de 

planejamento das ações futuras. Neste sentido, se constitui em uma proposta de utilizar os 

ambientes virtuais (Facebook e Moodle) não apenas como repositório de materiais ou para entrega 

de atividades, mas como um ambiente que propicia aperfeiçoar o objeto de estudo (tanto os 

experimentos quanto os modelos explicativos) através da pergunta e do diálogo.  

ii) Instrução por colegas: Conhecido no Brasil como “instrução pelos colegas”, a 

metodologia busca explorar a interação entre os estudantes durante as aulas expositivas em torno 

dos conceitos chave em um certo tópico. Neste sentido, a proposta não é se aprofundar de maneira 

expositiva no livro didático, mas em realizar curtas apresentações sobre pontos centrais do assunto 

discutindo, seguidas de perguntas que servem como testes conceituais. Esta etapa de responder as 

perguntas, muitas vezes executada com o auxílio dos equipamentos “Clickers”, normalmente é 

dividida em 2 momentos: no primeiro os alunos devem responder de maneira individual, no 

segundo é incentivado a interação entre os estudantes, para que eles busquem discutir sobre suas 

respostas objetivando a negociação, argumentação e concordância quanto a resposta para a 

pergunta. Na disciplina de Física II que realizamos, nos apoiávamos do Plickers para coletar e 

analisar as respostas dos mais de 50 alunos bem como reservávamos um tempo para os alunos 

pudessem interagir com seus colegas. 

iii) Ensino por investigação: O ensino por investigação descrito por Carvalho (2013), se 

apresenta em nossa disciplina na forma dos projetos experimentais investigativos.  

Ao longo da disciplina, paralelo aos conteúdos trabalhados tanto em aula quanto nos 

ambientes virtuais, foi presente e constante um movimento distinto, avaliado, unicamente no AVA 

Moodle, e composto por 4 etapas relacionadas a proposição; construção e execução; 

aperfeiçoamento; e conclusões pessoais sobre um experimento. 

 Na primeira etapa deste projeto, iniciada junto com a disciplina, os alunos tiveram 

aproximadamente 20 dias para se apresentar em duplas, no ambiente virtual, junto com a proposição 

de um experimento a ser estudado. Para a segunda etapa, os estudantes teriam 27 dias para montar e 

executar o experimento, fazendo registros de fotos e vídeos, buscando coletar dados no processo, e 
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compartilhando no AVA. A terceira etapa, com seu prazo ampliado para aproximadamente 2 meses, 

requisitava que os estudantes interagissem com os registros de, no mínimo, 3 colegas, escolhidos 

previamente pelos professores, e formular indagações, bem como indicar outros materiais, sobre 

seus experimentos com o objetivo de aperfeiçoá-los. A quarta e última etapa consistia de dois 

relatos, um individual e outro em dupla, com a escrita sobre aquilo que lhes aconteceu ao longo do 

projeto experimental, acrescentando sentimentos, emoções e aprendizados. 

Além de seu objetivo de propiciar aprendizagem ativa por parte do estudante, cada etapa foi 

avaliada com o mesmo peso das outras avaliações, desta maneira incentivando o estudante a 

participar até o fim das atividades e evitando que uma única avaliação pudesse comprometer as 

chances do estudante de alcançar a aprovação.  

iv) Método POE: Compreendemos a metodologia como uma proposta de trazer um enfoque 

mais crítico ao trabalho em laboratório. Trata-se de uma proposta ativa em que uma situação-

problema é apresentada ao sujeito que deve predizer, usando seus modelos, um possível desfecho 

para a situação. Em seguida o aluno observa a demonstração da atividade com atenção. No terceiro 

momento, o aluno deve explicar aquilo que observou e comparar com a sua previsão inicial. Em 

nossas atividades, utilizamos de vídeos, simuladores, gif e atividades práticas explosivas como 

situações-problemas. Junto a isso, coletamos algumas das previsões dos alunos com o auxílio do 

aplicativo Plickers. 

A partir destas metodologias apresentadas, construímos no coletivo um campo empírico, 

recheado de interações entre professores e estudantes bem como entre os estudantes. O interesse de 

constituir um campo focado nas interações e registros de ações coletivas reflete o caráter qualitativo 

de uma pesquisa em uma abordagem sociocultural. No mesmo caminho, buscamos compreender 

essa disciplina como participantes dela, assumindo nossa parcialidade na construção do campo e na 

análise, objetivando assim nos reconstruir como professores e pesquisadores. O campo empírico 

acaba por ser uma consequência da proposta, onde os AVA foram alimentados por registros tanto 

pela proposta da Indagação online quanto pelo ensino por investigação, na forma de projeto 

experimental investigativo, e os dados quantitativos coletados pelos Plickers são derivados da 

metodologia POE e instrução pelos colegas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Nessa sessão apresentamos os registros do campo empírico emergente, como resultados 

preliminares da pesquisa, bem como comunicar compreensões em torno deste. Iniciamos com a 

descrição dos AVA utilizados. Enquanto o AVA Moodle é uma ferramenta institucional, livre e que 

assegura a privacidade dos usuários e de suas postagens, conduzimos nele, e apenas nele, o projeto 

experimental investigativo. Na figura 1 exemplificamos o uso do Moodle a partir de dois distintos 

objetivos: 
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Figura 1 – Ambiente do Projeto Experimental de Física II no AVA Moodle. 

 

A Figura 1 apresenta o Tópico 10, espaço reservado no AVA Moodle para a realização do 

projeto experimental investigativo. Cada fórum está reservado para uma etapa, os colegas fariam as 

perguntas da etapa 3 no fórum da etapa 2 e receberiam as respostas, ou ao menos o retorno, no 

fórum da etapa 3. Além de hospedar as etapas do projeto experimental, o Moodle abrigou outros 

recursos que incluíam fóruns de dúvidas, notas de aula, material de apoio, simuladores, notas das 

avaliações entre outros recursos.  

Paralelo ao AVA Moodle, foi usado o Facebook também como AVA, contudo com outro 

objetivo. Reconhecendo a repulsa que os estudantes da disciplina apresentaram acerca do AVA 

institucional, optamos por usar o Facebook como um segundo AVA, voltado mais para aviso, 

postagens de material de suporte, discussão de temas, enquetes e outros. A Figuras 2 apresenta um 

recorte do ambiente sendo utilizado com diferentes funcionalidades. 

 

 
Figura 2 – Recortes de registros do AVA Facebook. 

 

Na Figura 2 apresentamos dois recortes: o da esquerda é a postagem de um estudante da 

turma, trazendo uma situação problema para ser discutida. No recorte da direita, um dos professores 

da disciplina busca um canal de comunicação com a turma para agendar a segunda chamada de uma 

das avaliações. Além desses dois recortes, no grupo do Facebook visualizamos diferentes 

comunicações entre os participantes, tais como avisos, resultados de avaliações, materiais de apoio, 

fotos e links para outros recursos utilizados. Dentre esses recursos, destacamos o Google Forms.  

O Google Formulários foi utilizado de 3 maneiras distintas ao longo da disciplina. O seu 

primeiro uso foi como um canal anônimo de comunicação da turma para com os professores, onde 

os alunos poderiam fazer críticas e sugestões quanto ao andamento da aula e a proposta da 

disciplina e recebeu 8 interações construtivas e expressivas. O segundo foi uma avaliação de 
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termodinâmica, com 5 perguntas, que ficou disponível por uma semana. O último uso foi, no final 

da disciplina, uma “entrevista” contendo 9 perguntas avaliativas sobre a disciplina, o desempenho 

dos professores, bem como as metodologias utilizadas ao longo do semestre. Neste último, mesmo 

não sendo obrigatório, recebemos 22 submissões de respostas, de opiniões positivas em especial 

sobre o projeto experimental, o uso do Plickers, a avaliação disponível no Google Forms e o uso do 

Facebook.   

Por último, a ferramenta Plickers nos possibilitou, além de apoiar as metodologias de 

instrução por colegas e POE, coletar dados quantitativos de maneira facilitada e homogênea com a 

proposta. A ferramenta permitiu visualizar durante a aula diferentes dados, como quantos estudantes 

estavam em aula ou quantos alunos responderam certa alternativa, em tempo real e diretamente no 

celular. Outros dados, como que resposta o aluno escolheu em certa questão ou que horas a pergunta 

foi aplicada podem ser acessados diretamente no site do aplicativo. Todas as perguntas e respostas 

ficam armazenadas, por tempo indeterminado, na conta do usuário desde que o smartphone 

utilizado se conecte com a internet em algum momento após a realização do questionário. 
 

CONCLUSÕES 

Concluímos que ferramenta Plickers é poderosa tanto no auxilio das metodologias POE e 

Instrução pelos Colegas quanto na coleta de dados quantitativos.  

Com o auxílio das ferramentas da Web 2.0, como os AVA Moodle e Facebook, Google Forms, 

o campo empírico para a pesquisa-ação construído no coletivo maneira natural dentro da sala de 

aula, sem a necessidade de momentos específicos para a produção de registros ou coleta de dados. 

A utilização da Indagação Online, além do objetivo relacionado diretamente à aprendizagem 

dos estudantes, foi, para nós, indispensável tanto para a proposta do ensino por investigação, na 

forma dos projetos experimentais, quanto na formação do campo empírico que possibilita a escrita 

desse relato. 
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RESUMO 

Trata-se de relato de experiência referente à estratégia didática da pegagogia de projetos com o uso 

de TICs (tecnologias da informação e comunicação) em uma escola pública, com alunos das 

turmasdo 8º e 9º ano. A pesquisa foi realizada durante o ano de 2016, na disciplina de geografia, 

com a temática investigativa a respeito das culturas de diferentes países de cada continente do 

planeta. Aos discentes foi dado o desafio de investigar um país, de livre escolha em cada continente, 

e a partir disso, o desenvolvimento de uma revista digital para exposição do resultado de sua 

pesquisa. Assim, o projeto orientou os alunos à pesquisa na primeira fase, e na segunda, o 

desenvolvimento de um objeto de aprendizagem, tendo na apresentação durante a mostra 

pedagógica da escola a finalização do projeto. Durante o projeto os alunos passaram do 

estranhamento da proposta para o engajamento e cooperação entre colegas. Trata-se de um relato de 

apenas um dos projetos em curso na escola, onde o Grupo de Estudo em Nutrição, Saúde e 

Qualidade de vida(GENSQ/UFSM) encontra-se presente desde 2011 trabalhando na formação 

continuada dos docentes. Parceria que envolve a Universidade Federal de Santa Maria/RS e a escola 

pública, visando a melhoria da educação através de novas práticas do ensino.  
 

Palavras-Chave:escola, TICs, pedagogia de projetos, geografia. 
 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

As tecnologias da informação e comunicação (TICs) tem no século XXI, o mesmo impacto 

que a alfabetização para o século XX.Sem esta nova forma de interação com o mundo do trabalho e 

do estudo, os indivíduos podem se tornar marginalizados. O relato é relevante,pois, ainda que 

estejamos em uma sociedade onde o conhecimento é a matéria-prima,  o que torna esta a intitulada 

sociedade do conhecimento (CASTELLS, 2003), a escola parece estar com defasagem em relação 

ao mundo externo. Enquanto os alunos convivem com videogames, televisões inteligentes, laptops, 

tablets, smartphones e outros tantos eletrônicos, a maioria deles conectados a internet, na escola 

ainda se discute o uso das TICs e como tornar o potencial latente destas tecnologias em recursos 

com propósitos educacionais. Libâneo (1999, p. 40), defende que não devem ser ignoradas as novas 

tecnologias, porque “há tempos o professor e o livro didático deixaram de ser as únicas fontes de 

conhecimento”. Então ao abordar o uso das TICs em sala de aula nada mais fazemos que colocar a 

mailto:lianemuch@gmail.com
mailto:rodrigo.couto@gmail.com
mailto:felix@ufsm.br
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escola em sintonia com o tempo presente. Ou como diz Pierre Lévy (2000, p. 26) “enquanto 

discutimos possíveis usos de uma dada tecnologia, algumas formas de usar já se impuseram”. 

O objetivo deste trabalho foi elaborar revistas digitais com temas relacionados ao conteúdo de 

geografia, relativos aos 8º e 9º anos, e com isso poder estimular a pesquisa, a curiosidade e a 

criatividade dos alunos frente aos tópicos abordados. 
 

METODOLOGIA 
 

A pesquisa desenvolveu-se no ano de 2016, em uma escola pública localizada na cidade de 

Santa Maria/RS, com alunos de duas turmas de 8º e duas turmas de 9º anos do Ensino Fundamental, 

totalizando 86 discentes envolvidos.  Apedagogia de projeto foi desenvolvida pela professora na 

disciplina de geografia.  Teve como motivação desafiar os alunos, e para este objetivo foi proposto 

o desenvolvimento de revista temática. O projeto teve apoio de pesquisadores do Programa de Pós-

Graduação em Ciências: Química da Vida e Saúde da Universidade Federal de Santa Maria/RS, esta 

parceria tem colaborado desde 2011 para a formação continuada dos docentes nesta escola. O 

desenvolvimento desses modelos de formação envolve necessariamente novas cumplicidades entre 

a comunidade de investigadores/formadores e a comunidade de professores (CACHAPUZ, 2003), e 

esta parceria tem gerado diversos projetos na escola, entre os quais, este relato. 

 

Geografando: conhecendo outros povos e outras culturas, foi a denominação da atividade. 

Assim, além dos conteúdos previstos no currículo, os alunos tiveram algo para a vida deles, para 

vivências futuras. Os 43 alunos das turmas do 8º ano pesquisaram sobre diferentes culturas dos 

povos do continente americano e as duas turmas de 9º ano apresentaram resultados de suas 

pesquisas sobre aspectos culturais de povos localizados nos continentes africano, europeu, asiático e 

depois, oceania.  

 

Através das muitas informações sobre povos de diferentes culturas, se propôs a escolha de 

um país de cada continente para pesquisa. Posteriormente os discentes descreveram os detalhes da 

realidade daquele país e de cada continente, como referências culturais e aspectos econômicos; o 

que faz as pessoas circularem dentro deste país; alimentação, dança; o que houvesse de diferente em 

relação a nossa realidade. Esta foi a fase de pesquisa do projeto e teve duração de quinze dias para 

que cada aluno fizesse sua pesquisa. Alguns utilizaram o laboratório de informática da escola, mas a 

maioria, por já possuírem acesso à internet de casa,podendo continuar as pesquisas em suas 

residências, assim sendo possível dar prosseguimento às atividades.  

 

Sendo um trabalho que se utilizouda pedagogia de projetos, fica implícito que não se 

desejava "decorebas" de conteúdos, mas algo que pudesse induzir a construção do conhecimento. 

Para tal, cada aluno deveria desenvolver uma revista digital com conteúdos próprios, ou seja, eles 

seriam os editores de suas revistas. A produção da revista poderia ter imagens, vídeos, áudios e 

textos complementares, oriundos da pesquisa realizada anteriormente. Nesta fase, denominada 

Desenvolvimento, os alunos foram ao laboratório de informática.Lá, foram instrumentalizados para 

o uso da plataforma de serviços web,denominado Canva (www.canva.com). Trata-se de um site que 

permite editar imagens, apresentações, montar layouts gráficos, trabalho em equipe e compartilhá-

los, tornando-os públicos e acessíveis a qualquer interessado a partir da internet. Ainda que o acesso 

ao conteúdo produzido pelos alunos tenha acesso livre, optamos por - de maneira complementar -

http://www.canva.com/
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imprimir o material produzido.Esta abordagem de tangibilizar o virtual, teve como meta atingir 

também a comunidade escolar, e para dar oportunidade igualitária a todos, o material impresso é o 

mais adequado, inclusive para facilitar a exposição dos trabalhos na mostra pedagógica, que ocorre 

anualmente na escola. Isto se fez necessário por compreender que nem todos os pais ou demais 

membros da família tem acesso ou intimidade com o uso da tecnologia. 

 

 Ainda na fase de Desenvolvimento, o grande problema ocorrido foi a lentidão no acesso à 

internet na escola. Para minimizar esta limitação, os alunos foram autorizados a desenvolver o 

trabalho também em casa. Outro problema ocorreu pela falta de afinidade de alguns alunos com o 

sistema Canva, a estes foi dada a oportunidade de escolher o software que desejavam utilizar. Neste 

caso, cerca de 25 alunos optaram pelo uso do software MS PowerPoint, mas a grande maioria (61 

alunos) aceitou o desafio de utilizar e aprender um novo recurso. Cada projeto teve quatro aulas nos 

laboratórios de informática, com duração de dois períodos cada aula.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A escola pública é um ambiente marcado pela heterogeneidade de indivíduos, e na escola 

deste relato alguns alunos tinham mais acesso a TICs (computadores, laptops, tablets e smartphones 

pessoais) e outros não. Este acesso a recursos tecnológicos se tornou visível durante este projeto. As 

dificuldades vão surgindo conforme o projeto com o uso de TICs vai avançando, cabendo a docente 

construir soluções que harmonizem o coletivo de aprendentes e ao mesmo tempo, colabore no 

desenvolvimento dos objetivos do projeto. Dito de outra forma, cada obstáculo que surge ao longo 

do projeto, a professora, agora no papel de motivar a construção criativa do conhecimento, tem que 

encontrar caminhos para contornar e prosseguir, conduzindo todos os alunos ao longo do projeto. 

Trata-se, portanto, de uma metodologia de trabalho baseada na: pedagogia de projetos-pesquisa-

construção do conhecimento através do desenvolvimento de objetos de aprendizagem.  

 

A prática da metodologia de projetos pode favorecer a produção de conhecimento que 

podem desencadear e alicerçar transformações na prática educativa dos docentes, além de 

possibilitar aos alunos adquirirem autonomia diante das situações propostas pelos professores, 

melhorarem a criatividade na resolução de problemas, assim como trabalharem em equipe. Além 

disso, aproxima professor e alunos, possibilitando que cada aluno construa seu conhecimento 

(NOGUEIRA, 2008).  Assim, considerando a importância do auxílio que a metodologia de projetos 

pode trazer para a prática docente, que consiste em uma mudança de postura, na qual o professor 

passa a fazer o papel de instigador, e também em um repensar de suas ações pedagógicas, ao 

transformar o espaço escolar em um local aberto à construção de aprendizagens significativas. Com 

isso, os estudantes podem vir a ter maior interesse no aprendizado, sendo este de fundamental 

relevância por possibilitar aos alunos o entendimento, reflexão e compreensão do mundo, 

observando sua realidade de maneira científica e crítica. 

 

A ideia de que a pedagogia de projetos pode auxiliar e facilitar o ensino-aprendizado dos 

alunos, tornando a aprendizagem mais significativa é reforçada por Nogueira (2008), referindo que 

o ensino passa a ter significado para o educando, no momento em que a aula se torna mais 

interessante para ele, ou seja, ao incentivá-lo a fazer novas descobertas, através do questionamento, 

da pesquisa, da construção e reconstrução do conhecimento, quando ele passa a aprender no 
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processo de produzir. 

 

 

  

 

Figura 1 - Exemplo de trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 

 
 

Visto inicialmente como algo muito desafiador pelos alunos, durante a instrumentalização 

com as TICS para a criação da revista eletrônica, os próprios alunos concluíram que era um trabalho 

mais "fácil". Se deve compreender que as percepções dos alunos estão mais relacionadas com a 

capacidade deles em manipular diferentes tecnologias do que a complexidade das tarefas. Dito de 

outra forma, os alunos atuais, sujeitos da realidade de abundante acesso a tecnologias nesta década, 

convivem cotidianamente com diversos recursos de mídias digitais fora da escola, e na escola 

utilizam de maneira predominantemente métodos analógicos. Esta transposição, na perspectiva dos 

alunos, significa direcionar o que eles já sabem na prática (o uso do computador) para uma 

finalidade educativa. Esta transposição entre tecnologia para recreação e tecnologia para educação é 

parte do desafio do docente que deseja uitlizar as TICs em sala de aula. 

 

O que se percebeu ao longo do projeto foi o crescimento do comprometimento dos alunos. 

Este engajamento que ocorre ao longo do processo, trata do empoderamento do aluno, a partir da 

aquisição do conhecimento através da pesquisa. E o aluno que utiliza as TICs vai além. Ele colabora 

com os demais, e a troca constante de conhecimentos tecnológicos permite a turma rapidamente 

avançar e evoluir.  

 

Ainda que o docente seja o dinamizador do projeto, em realidade os alunos se apropriam do 

projeto ao longo do percurso, trazendo novas ideias e adaptando-o ao contexto de suas realidades. E 

é neste processo que o comprometimento dos alunos se sobressai, e como resultado temos projetos 

com ideias inovadoras. Da mesma maneira esta abordagem também auxilia o professor, como 

argumenta Zeichner (2002, p. 42); “A formação do professor reflexivo não pode ser sustentada 

como um fim em si mesmo, sem conexão com a produção de uma sociedade melhor para todas as 

crianças.” 

 

CONCLUSÕES 
 

O objetivo de desafiá-los (os discentes) a produzirem algo educativo foi alcançado com 
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êxito, visto que todos os alunos produziram a sua revista. Durante os debates sobre o projeto ficou 

claro que os alunos foram além das pesquisas inicialmente previstas, fazendo novas investigações e 

analisando mais aspectos de outras nações, permitindo aumentar o interesse, as curiosidades e a 

criatividade dos alunos. Da mesma maneira, a troca de informações entre os alunos foi muito 

interessante, porque os motivou a investigarem mais e a interagirem mais entre si, sendo que o 

colega que sabia mais, ajudava o que sabia menos.Trabalhar com a combinação da abordagem 

dapedagogia de projetos e TICs éenriquecedor, não apenas para os alunos mas também para o 

docente, pois a trajetória da pesquisa permite múltiplos caminhos, por vezes imprevisíveis ao 

docente. E da mesma maneira, o uso de tecnologias é um tema onde todos, principalmente a 

professora, fazem trocas de conhecimentos, sobre diferentes softwares, formas de uso, preferências 

estéticas e fontes de pesquisa na internet. Neste contexto, os alunos tornaram-se mais propícios a 

cooperação entre si.  

 
Passar de um conhecimento intuitivo e sumário do senso comum para um 

conhecimento reflexivo em que o indivíduo seja capaz de organizar, associar e 

estabelecer relações com as informações não se alcança com a imediaticidade do 

direto: requer tempo, muito tempo, calma e paciência para aprender a pensar. (...) 

A navegação pelos oceanos informáticos requer a intermediação humana,nomeadamente a 

dos professores. Wolton (2000, p.124) 

 

É relevante o debate da problemática quanto aos caminhos possíveis de serem trilhados. Ao 

abordar a metodologia de projetos como instrumento de melhoria do ensino, busca-se pela via 

prática, o olhar investigativo sobre o próprio método. As TICs se adequam facilmente a esta 

abordagem, tendo em vista a gama de recursos que podem ser utilizados e suas diferentes formas de 

aplicação. 
 

REFERÊNCIAS 

 

CACHAPUZ, A. F. Do que temos, do que podemos ter e temos direito a ter na formação de 

professores: em defesa de uma formação em contexto. In: RAQUEL, L. L. B. (Org.). Formação 

de educadores: desafios e perspectivas. São Paulo: Editora UNESP, 2003. 

CASTELLS, Manuel. A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a 

sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2003. 

LÉVY, Pierre. A Inteligência Coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. São Paulo: Loyola, 

2000. 

NOGUEIRA, N. R. Pedagogia dos Projetos: etapas, papéis e atores. 4. ed.  São Paulo: Editora 

Érica, 2008. 

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos, para quê? 4. ed. São Paulo: Cortez Editora, 

2010. 

WOLTON, Dominique. E depois da internet? Para uma teoria crítica dos novos média. 

Coimbra. Universidade de Coimbra. 2000. 

ZEICHNER, Kenneth M. Formando professores reflexivos para uma educação centrada no 

aprendiz: possibilidades e contradições. In: ESTEBAN, Maria. Tereza; ZACCUR, Edwiges(org). 

Professora-Pesquisadora – uma práxis em construção. Rio de Janeiro: DP&A, 2002, p. 25-52. 

 



 

 

356 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

063 - TRABALHANDO A LEITURA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL ATRAVÉS DE PROJETOS  

 

Fatima Goretti Vilanova da Silva(1), Ana Paula Santos de  Lima(2), Rodrigo Couto Corrêa da 

Silva(3), Félix Alexandre Antunes Soares(4) 
 

 

 
(1) Professora da rede de educação básica na Escola Estadual de Ensino Médio Marechal Humberto de 

Alencar Castelo Branco (castelinhofatima@gmail.com) 
(2) Estudante bolsista de Doutorado do Programa de Pós-graduação Educação em Ciências/UFSM; Santa 

Maria, RS (ana_paula.sm@hotmail.com) 
(3)Estudante de Mestrado do Programa de Pós-graduação Educação em Ciências/UFRGS; Porto Alegre, RS 

(rodrigo.couto@gmail.com); 
(4) Professor orientador pós-doutor; Universidade Federal de Santa Maria/RS (felix@ufsm.br). 

 

 

RESUMO 

Relato de experiência de uma professora de escola pública no município de Santa Maria/RS, 

atuando nas disciplinas de Artes e Português. Durante o ano de 2016, foram realizadas abordagens 

com 67 alunosdo 7º ano e 26 alunos do 8º ano, totalizando 3 projetos de trabalho. Projeto Biblioteca 

Itinerante; com a confecção de bolsas nas quais os alunos levavam livros para casa e posteriormente 

os debatiam na sala de aula.Projeto Rodas de Leitura; com alunas do 7º ano que liam para alunos 

mais jovens (em salas de aula e também no pátio da escola).E o projeto Contos de Fadas Adaptados; 

onde os alunos escolhiam livros de contos de fada clássicos (Branca de Neve, Alice no País das 

Maravilhas, Peter Pan, entre outros) e recontam a história, contemporizando-a. Neste mesmo 

projeto,os alunos desenvolviam figurinos nas aulas de Artes, às adaptações dos contos foram 

apresentados nas aulas na forma de teatro na disciplina de Português. A metodologia utilizada foi o 

projeto de trabalho com o apoio dos pesquisadores do Grupo de Estudo em Nutrição Saúde e 

Qualidade de Vida da Universidade Federal de Santa Maria (GENSQ/UFSM), desta forma a 

estratégia empregada aos discentes veio a desafiá-los, motivar a pesquisar, descobrir, produzir e 

apresentar a construção de conhecimento realizada ao longo do projeto. Os projetos envolveram 

discentes e docente para a reflexão sobre novas formas de ensinar e aprender, principalmente com 

foco no estímulo a leitura dos alunos, sendo que haverá continuidade dos projetos para o ano de 

2017. 
 

Palavras-Chave:leitura, português, projetos de trabalho, anos finais ensino fundamental. 
 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

É na infância que se inicia o processo da alfabetização, e por este motivo a importância de 

ser incentivado o estímulo à leitura. A leitura possibilita aos indivíduos a aquisição de 

conhecimentos, da capacidade de transformá-lo e em proporcionar a capacidade de reflexão. Neste 
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sentido, o presente trabalho preocupou-se em proporcionar momentos de leituras e trocas de saberes 

entre os alunos. Isso ocorreu através dos três projetos: das rodas de leitura, bibliotecas itinerantes e 

os contos de fadas adaptados.  

Utilizou-se a roda de leitura,se trata de uma abordagem pedagógica e cultural que, quando 

utilizada na escola, pode auxiliar no objetivo da prática da leitura e compreensão de textos. Tal 

processo distingue-se de uma contação de histórias pela forma como interagem os participantes, 

pois na roda de leitura o texto já foi previamente lido (COSSON, 2011). Já a contação de história é 

feita no presente, onde os participantes são em sua maioria ouvintes (COSSON, 2011). 

Delors (1999) defende os quatro pilares do conhecimento: aprender a conhecer, ou seja, 

empoderamento sobre os meios de compreensão; aprender a fazer, para poder agir no meio no qual 

o indivíduo está inserido; aprender a conviver, para cooperar com os outros nas atividades humanas 

e aprender a ser, via essencial para integrar os quatro pilares.Assim assenta-se a proposta da 

UNESCO para a educação do século XXI, a qual se daria ao longo da vida. Neste contexto, as 

práticas educativas passam por mudanças ao se considerar as finalidades do ensino voltado para a 

formação integral dos indivíduos. Dessa forma, as propostas de atividades fundamentadas em 

projetos de intervenção devem estar adaptadas a realidade e as singularidades de cada comunidade. 

Portanto, a prática educativa implica em mudanças para atender a finalidade do ensino integral ao 

longo da vida dos indivíduos. 

As metodologias ativas são estratégias educativas que utilizam a abordagem construtivista 

para desenvolver a ação-reflexão-ação, empoderando o discente para ser participante do processo de 

aprendizado e não apenas um receptáculo de conteúdos (FREIRE, 2006). Através de desafios que 

estimulem os alunos para que possam pesquisar e descobrir caminhos, os quais devem ser 

contextualizados a sua realidade.  

A prática dos projetos de trabalho possibilita aos professores se preocupar menos em 

cumprir os conteúdos obrigatórios do currículo, pois esta estratégia permite uma melhor qualidade 

tanto na prática docente, quanto na construção do conhecimento dos discentes. Nogueira (2008) traz 

a reflexão aos docentes quanto ao seu papel sobre a qualidade do conteúdo trabalhado: “Será que é 

mais importante cumprir 100% dos conteúdos com aproveitamento de 50 ou 70% de aprendizagem 

do que cumprir 70% dos conteúdos com 80 ou 90% de aprendizagem?” (NOGUEIRA, 2008, p.78). 

Com isso os projetos tiveram como objetivo uma maior participação dos alunos nas 

atividades, promovendo principalmente o estímulo à leitura e a pesquisa para atender as demandas 

de cada projeto de trabalho.  
 

METODOLOGIA 
 

Ao longo do ano de 2016 foram desenvolvidos 3 projetos nas disciplinas de Artes e 

Português na escola estadual de ensino médio Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 

localizada na cidade de Santa Maria/RS. Os sujeitos deste projeto foram alunos das turmas 71 e 72 

do 7º ano e a turma 81 do 8º ano, totalizando 93 aluno e a professora responsável pelos projetos 

ministrava as disciplina de Artes e Português. Os 3 projetos estão detalhados a seguir: 

 

- Projeto Biblioteca Itinerante     

Foi trabalhado com três turmas, respectivamente a turma 71, 72 e 81 (7º e 8º anos) e o nome do 

projeto foi Biblioteca Itinerante 1 (turma 71), Biblioteca Itinerante 2 (turma 72) e Biblioteca 

Itinerante 3 (turma 81). Como a professora também trabalha a disciplina de Artes, foi solicitado aos 
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alunos que confeccionassem bolsas que suportariam 30 livros cada. Todas as turmas elaboraram as 

bolsas, e a ideia original era que nas sextas-feiras, as bolsas com os livros fossem levadas para casa, 

porém esta ideia não foi bem recebida pelos alunos que reclamaram do peso da sacola. Então foram 

realizados ajustes, e os discentes passaram a levar para casa um (ou mais livros) apenas no final do 

mês.  

 

 
 

Figura 1: Apresentação do projeto Biblioteca Itinerante na Mostra Pedagógica na escola. 

 

Após levar os livros para casa e lerem, estes eram debatidos pelos leitores (alunos) em sala 

de aula. A maioria dos alunos (70), tiveram bastante interesse. Naturalmente, que houve exceções e 

alguns discentes (23) nem mesmo levaram os livros para casa. Porém, com o andamento do projeto 

e conforme os alunos debatiam sobre as suas leituras em sala de aula, os demais colegas passaram a 

se interessar por também participar, pois a partir dos debates, eles ficaram curiosos sobre as 

histórias dos livros. As sacolas já prontas agora fazem parte dos recursos do projeto. Os projetos de 

trabalho oportunizaram ao docente ir fazendo ajustes, dentro da ideia de pesquisa-ação, e refinar 

cada vez mais e nunca será o mesmo projeto, não haverá a automação da ideia porque ela é 

problematizadora e várias ações do projeto podem ser modificadas mantendo a concepção de seus 

objetivos essenciais. Assim, dos livros que foram trabalhados ano passado, alguns serão trocados, 

da mesma maneira que a parte da confecção da bolsa já não é mais necessária, o que poderá facilitar 

para explorar mais o projeto e talvez até levá-lo a outros desafios.  

 

- Projeto Roda de Leitura 

Alunas do 7º ano, totalizando 4, sendo que 2 eram da turma 71 e 2 da turma 72 frequentavam o 

turno inverso para ler para as crianças (alunos mais jovens), sendo que estas duplas faziam 

revezamento semanal. Em termos práticos; a professora disponibilizou uma caixa de livros, as 

alunas levavam esta caixa ao pátio da escola e elas liam para as turmas de anos iniciais. Às vezes a 

dinâmica se modificava, e a caixa de livros era levada para sala de aula e as crianças desenhavam 

partes da história que estava sendo contada.  
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Figura 2: Roda de Leituraocorrendo no pátio da escola. 

 

 

- Projeto Contos de Fadas Adaptados 

Com grupos de até 5 discentes, eles escolhiam (cada grupo) um livro de alguma história clássica de 

contos de fadas a partir de uma lista pré selecionada pela docente. E tiveram como desafio a 

adaptação daquela história ao tempo atual. Os alunos encenaram e apresentaram a adaptação no 

formato de teatro. Sendo que, o cenário e o figurino foram elaborados pelos próprios alunos durante 

as aulas de Artes.  

Figura 3: Apresentação do projeto Contos de Fadas Adaptados na Mostra Pedagógica na escola. 

 

Os projetos foram registrados através de fotos e filmagens. O formato de avaliação das 

atividades dos três projetos se deu pela participação dos alunos, sendo que cada apresentação era 

qualificada em até 10 pontos.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Temos que dar ação aos projetos em educação que venham a se constituírem na identidade 

da própria escola em seu contexto (NOVOA, 2004). Como um caminho possível, os projetos de 

trabalho são uma oportunidade de planejamento articulado a uma concepção de ensino que não se 

limite a entregas de conteúdos, mas reconheça o estudante como sendo responsável por sua 

aprendizagem. Trata-se de planejar a solução de problemas reais e oportunizar aos envolvidos a 

possibilidade de pesquisar um tema vinculando as ideias-chave e diferentes disciplinas 

(HERNANDEZ, 1998).  

Trabalhar com projetos implica uma natureza investigativa, abordando essa metodologia na 

construção do conhecimento escolar, a prática pedagógica é enriquecida, pois os alunos são 

instigados a pesquisar, trabalhar em grupo, pensar de modo autônomo, expressar-se em público e, 

além disso, ver a abordagem do conhecimento como uma rede de significados (OLIVEIRA, 2005). 

Nogueira (2008) ressalta que o professor tem a função de um mediador e facilitador, por ser o 

gestor do processo, a viabilizar os recursos, e auxiliar ao longo do percurso no conhecimento. 

 
A função do projeto é favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos 

escolares em relação a: 1) o tratamento da informação, e 2) a relação entre os diferentes 

conteúdos em torno de problemas ou hipóteses que facilitem aos alunos a construção de 

seus conhecimentos, a transformação da informação procedente dos diferentes saberes 

disciplinares em conhecimento próprio. (HERNÁNDEZ E VENTURA, 1998, p. 61). 

 

Do estranhamento veio a aceitação por parte dos alunos.Inicialmente, receberam as 

propostas da nova estratégia de ensino baseada em projetos com hesitação, e posteriormente, 

mesmo alunos introspectivos tiveram bastante participação. O resultado foi surpreendente. A 

dedicação deles superou as expectativas. Como a atividade foi bastante prática, permitiu uma 

integração muito boa entre os discentes. A divulgação do projeto foi feita durante a Mostra 

Pedagógica e algumas fotos foram publicadas no perfil do Facebook da professora titular da turma. 

Como os temas foram debatidos e contextualizados ao tempo atual, gerou reflexões de caráter 

pragmático, além disso, foram os próprios alunos que - a partir do interesse particular (ou coletivo) - 

escolheram quais foram os livros que pretendiam ler e desenvolver o projeto.  
 

CONCLUSÕES 
 

A utilização de trabalhos por projetos permitiu a participação do aluno na construção do 

conhecimento, também permitiu uma maior colaboração entre os discentes, ao mesmo tempo que 

instiga o docente a refletir sobre a sua própria prática. A construção de um projeto de trabalho não é 

um produto em si mesmo, mas um caminho, sem um fim definido, porque os projetos vão sendo 

aprimorados continuamente. Assim, quando um docente estiver utilizando-se de projetos, em 

realidade ele estará utilizando-se de uma nova metodologia, um modelo de trabalho baseado em 

pesquisa e construção do conhecimento. Os projetos terão continuidade no próximo ano a pedido 

dos próprios alunos. Trata-se, portanto, de uma nova estratégia que vem sendo muito bem sucedida 

em nossa escola.   

Os projetos de trabalho possibilitaramà elaboração dos três projetos ligados a leitura. Esta 

estratégia permite organizar os recursos didáticos para atividades mais significativas dentro do 
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contexto da escola, integrando diversas situações problematizadoras, através das quais os discentes 

podem desenvolver a capacidade de reflexão, e habilidades de identificar e debater conteúdos, 

apropriando-se destes saberes. 
 

REFERÊNCIAS 

 

COSSON, R; SOUZA, R. J. Letramento literário: uma proposta para a sala de aula. Caderno de 

Formação: formação de professores, didática de conteúdos. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011, v. 

2, p. 101-108. (disponível em versão digital em: 

http://www.acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/40149/1/Caderno_Formacao_bloco2_vol2.

pdf). Acesso em: 13 mar. 2017. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e 

Terra, 1996. 

 

DELORS, Jacques (Org.). Educação: um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da 

Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. Brasília: UNESCO, 2010. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e 

Terra, 1996. 

 

GARCIA, Pedro Bandeira. Oralidade, escrita e memória: experiências com rodas de leitura e 

“conversas de rua”. [on line] Disponível em: http://www.tvebrasil.com.br/salto. Acesso em: 15 

mar. 2017. 

 

HERNANDEZ. F.; VENTURA, M. A Organização do Currículo por Projetos de Trabalho; o 

conhecimento é um caleidoscópio. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

 

NOGUEIRA, N. R. Pedagogia dos Projetos: etapas, papéis e atores. 4. ed.  São Paulo: Editora 

Érica, 2008. 

 

NÓVOA, A. Novas disposições dos professores. A escola como lugar da formação. 2004. 

Disponível em: http://repositorio.ul.pt/handle/10451/685.Acesso em 15 mar. 2017 

 

OLIVEIRA, C. L.; MOURA, D. G. Metodologia de projetos e ambientes não formais de 

aprendizagem: indício de eficácia no processo do ensino de Biologia. In: ENCONTRO 

NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 5, 2005, Bauru. Atas do V 

ENPEC - Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Bauru: ABRAPEC, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/40149/1/Caderno_Formacao_bloco2_vol2.pdf
http://www.acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/40149/1/Caderno_Formacao_bloco2_vol2.pdf
http://www.tvebrasil.com.br/salto
http://repositorio.ul.pt/handle/10451/685


 

 

362 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

064 - QUEM SOU EU? IDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS PEÇONHENTOS A 
PARTIR DOS CONHECIMENTOS PRÉVIOS  

 

Leonan Guerra(1), Maria Rosa Chitolina Schetinger(2) 
 

 

  

 
(1) Doutorando do PPG Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde; Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul; Porto Alegre, Rio Grande do Sul; leonan.guerra@yahoo.com.br; 
(2) Orientador; Universidade Federal de Santa Maria, mariachitolina@gmail.com. 

 

 

RESUMO 

 

Acidentes com animais peçonhentos constituem um sério problema de saúde no Brasil. Sendo as-

sim, difundir e aprofundar as informações sobre os animais peçonhentos pode ser um caminho para 

prevenir acidentes, e sensibilizar o público, de que todos os animais, inclusive peçonhentos, fazem 

parte da cadeia biológica, e que cada um tem uma função e importância no meio ambiente. As in-

formações sobre os animais peçonhentos, principalmente sobre a prevenção de acidentes, deveriam 

ser viabilizadas através de meios de comunicação, pois esses têm a grande responsabilidade de co-

locar seu serviço para a divulgação de informações educativas, já que o diagnóstico de acidente por 

animais de interesse médico depende tanto das manifestações clínicas apresentadas pelo paciente 

quanto pelo reconhecimento do animal agressor. Essa pesquisa tem como objetivo investigar os 

conhecimentos prévios que os participantes de um minicurso do III Simpósio Gaúcho de Herpeto-

logia, possuíam sobre os principais animais peçonhentos de interesse médico encontrados no Rio 

Grande do Sul. Para o levantamento dos dados foi aplicado um questionário composto por cinco 

questões objetivas. Após análise dos questionários, percebemos que a maioria dos participantes do 

minicurso cometeram erros conceituais sobre a identificação dos animais peçonhentos. Nesse senti-

do, acreditamos ser necessário que a temática animais peçonhentos seja trabalhada de maneira mais 

efetiva nos cursos de formação de professores e que os livros didáticos sejam atualizados e revisa-

dos por profissionais capacitados, evitando assim erros conceituais. 

 

Palavras-Chave: conhecimento prévio, erros conceituais, material didático, peçonhentos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os acidentes causados por animais peçonhentos constituem grave problema de saúde pública, 

sobretudo em países tropicais, devido sua ampla distribuição e sua capacidade de promover quadros 

clínicos que podem evoluir a óbito (BARRETO, et al., 2010). 

No Brasil anualmente são confirmados ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN) cerca de 120.000 casos de acidentes com animais peçonhentos, englobando serpentes, 

aranhas, escorpiões, lagartas entre outros. As intercorrências com serpentes e escorpiões são mais 

frequentes em todo o território nacional. No ano de 2011 foram notificados mais de 70.000 
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acidentes, desse total foram cerca de 27.000 casos de ofidismo (acidentes com serpentes) e 49.000 

casos de acidentes escorpiônicos em todo o país (BRASIL, 2011).  

De acordo com Lopes (2009), o diagnóstico de acidente por animais peçonhentos depende 

tanto do reconhecimento do animal agressor quanto das manifestações clínicas apresentadas pelo 

paciente. No entanto, embora encontros com serpentes e casos de acidentes ofídicos serem 

frequentes (LIMA-VERDE, 1994), bem como com os demais animais peçonhentos, o 

desconhecimento sobre a biologia desses animais é grande, originando diversos mitos e lendas que 

acabam causando tanto  o  fascínio  quanto  o  medo  desses animais, fazendo com que muitos que 

não são venenosos acabem sendo mortos, causando grandes impactos ambientais (SALLES; 

CUNHA, 2007).  

Nesse sentido, aprofundar o conhecimento sobre animais peçonhentos e difundir as 

informações por processos educacionais pode ser um caminho para prevenir acidentes e auxiliar na 

conscientização do público, de que todos os animais, inclusive peçonhentos e venenosos, fazem 

parte da cadeia biológica, e que cada um tem uma função e importância no equilíbrio ecológico 

(SATO; PASSOS, 2002) e na manutenção das funções e dos serviços ambientais que o homem 

utiliza. As informações sobre os animais peçonhentos, principalmente sobre a prevenção de 

acidentes, deveriam ser viabilizadas através de meios de comunicação, tais como, rádio, televisão, 

jornais, revistas e livros, pois esses têm a grande responsabilidade de colocar seu serviço para a 

divulgação de informações educativas (SMA, 1994).  

Pensando na importância que o tema animais peçonhentos tem para a saúde pública, essa 

pesquisa objetivou investigar os conhecimentos prévios que os participantes de um minicurso do III 

Simpósio Gaúcho de Herpetologia, possuem sobre os principais animais peçonhentos de interesse 

médico encontrados no Rio Grande do Sul. 

METODOLOGIA 

O Simpósio Gaúcho de Herpetologia nasceu com o intuito de trazer a tona as mais recentes 

novidades na área da Herpetologia criando um espaço de trocas e geração de conhecimento. Nesse 

sentido o autor desta pesquisa foi convidado pela comissão organizadora da terceira edição do 

evento para ministrar, no dia 24 de setembro de 2016 o minicurso intitulado “Diferentes Estratégias 

Didáticas para o Ensino Sobre Serpentes Peçonhentas na Escola”. Antes da atividade ser executada 

aplicou-se um questionário investigativo sobre o tema “animais peçonhentos” compostos por cinco 

questões fechadas (objetivas).  

De acordo com Parasuraman (1991), um questionário é um conjunto de questões, feito para 

gerar os dados necessários para se atingir os objetivos do projeto. O mesmo é constituído por um 

conjunto de questões que se consideram relevantes para determinar as características do objeto da 

pesquisa, tendo como função à produção das informações requeridas pelas hipóteses e prescritas 

pelos indicadores (BELLO, 2004). 

A investigação foi feita por meio de análises de respostas aos questionários, utilizando 

estatística simples (porcentagem). Escolhemos para análise a primeira e a terceira questão, pois 

essas foram as que mais apresentaram erros conceituais.       
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RESULTADOS E DISCUSÃO 

 Participaram do minicurso nove alunos do curso de Ciências Biológicas de Universidades 

públicas e privadas e esses não levaram mais de cinco minutos para responderem o questionário. 

Equívocos graves foram verificados quando os alunos deveriam apontar uma medida simples para 

reconhecer uma serpente peçonhenta. A maioria, 44,4% (n=4) deu como resposta a cabeça 

triangular, e outros dois ainda acreditavam que através da cauda ou da escama, é possível identificar 

uma serpente peçonhenta. Parte do questionário utilizado nesta pesquisa foi baseada no trabalho de 

Castro e Lima (2013), que realizaram uma pesquisa com acadêmicos que cursavam licenciatura em 

Ciências Biológicas nas Universidades públicas do Ceará, onde a maioria dos alunos (44,7%) 

também responderam que identificavam uma serpente peçonhenta pela cabeça triangular e (23,8%), 

pelo formato da pupila.   

A diferenciação entre serpentes peçonhentas e não peçonhentas, por muitos anos foi dada 

através de um quadro ou listagem encontrada nos livros didáticos que continha informações sobre 

características anatômicas e hábitos de cada grupo de serpentes. Mas os referidos critérios de 

diferenciação não são adequados à diversidade de serpentes brasileiras. Segundo Silva et al. (2011), 

uma análise mais profunda do esquema nos permite evidenciar erros grosseiros de identificação: a) 

existem serpentes não peçonhentas com a cabeça triangular (Boa constrictor – jiboia), enquanto 

existem serpentes peçonhentas em que a cabeça não se destaca do corpo (Micrurus sp.– coral-

verdadeira). b) segundo o esquema, pupila vertical é considerada uma característica de serpente 

peçonhenta, porém a coral-verdadeira possui pupila arredondada, enquanto a não peçonhenta 

Corallus sp. (cobra-papagaio) possui pupila vertical; c) a afinação brusca da cauda não ocorre na 

serpente peçonhenta do gênero Micrurus sp., ou seja, o único fator determinante na identificação de 

uma serpente peçonhenta, com exceção da coral verdadeira, é o orifício com função de percepção 

térmica, situado entre o olho e a narina, que anteriormente era chamado de fosseta lacrimal, hoje 

denominado fosseta loreal.  

Corroborando Gioppo (1999), chama atenção para o fato de que materiais como livros de 

primeiros socorros, manuais de instruções de sobrevivência na selva, manuais de escoteiros, vídeos 

e enciclopédias médicas e estudantis produzidas fora do país foram muito divulgadas por todo o 

Brasil o que contribuiu intensamente para a disseminação de informações erradas relacionada à 

ofídios peçonhentos. 

Chama a atenção o fato de quando perguntado “Quais são as principais aranhas de interesse 

médico encontradas no Brasil”, 44,4% responderam corretamente, seguido por 33,3% que não 

souberam responder e 22,2% que erraram essa questão. Igualmente como ficou evidenciado por 

Santos e Lira-da-Silva (2012) em um trabalho realizado com estudantes do segundo ano do ensino 

médio de uma escola pública da Bahia, onde a mesma questão ficou em segundo lugar 16,4 % entre 

as respostas dos estudantes. Segundo Ferreira e Soares (2008) além das condições precárias de 

habitação, outro principal fator responsável por altos índices de acidentes causados por aranhas é a 

falta de conhecimento da população sobre a biologia desses animais, bem como sobre a prevenção 

de acidentes, informações simples como reconhecer o agente causador do acidente pode evitar 

sequelas graves ou até mesmo a morte do paciente. Estas informações geralmente são passadas para 

os alunos durante a disciplina de Ciências no Ensino fundamental e Biologia no Ensino Médio e na 

maioria das vezes são utilizados livros didáticos, ou seja, “devido ao baixo poder aquisitivo da 
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população e à elevada taxa de evasão escolar, talvez represente o único texto com que muitos alunos 

interagem durante suas vidas” (FRACALANZA, 1986, p. 28) devendo esse ter informações 

corretas, além de ser usado com cautela. 

CONCLUSÕES 

Após a análise dos dados obtidos destacamos que durante a formação inicial dos futuros 

docentes poderia ser dada uma maior ênfase na temática em animais peçonhentos. Considerando 

que as serpentes brasileiras não possuem exatamente as mesmas características daquelas 

encontradas em outros países, causando assim equívocos que ainda hoje são encontrados na cultura 

local. Nesse sentido, os conhecimentos a respeito da prevenção dos acidentes, da identificação 

correta dos animais, seus hábitos, ou a sintomatologia desenvolvida após os acidentes, podem 

auxiliar no correto diagnóstico, e, até mesmo evitar sequelas deixadas pelos primeiros socorros 

realizados de maneira inadequada. 
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RESUMO 

Este estudo relata as contribuições das oficinas temáticas nas práticas pedagógicas de um grupo 

de professores de uma escola técnica integrada ao ensino médio. O grupo compõe a Equipe Multi-

disciplinar Integrada (EMI) e o tema norteador foi a promoção da saúde. Ocorreram encontros a fim 

de planejar quais e de que forma as atividades didáticas seriam realizadas e na sequência, as ofici-

nas com esta temática. O primeiro momento foi constituído pelo planejamento de atividades peda-

gógicas. O segundo momento referiu-se às oficinas sobre a promoção da saúde. As oficinas ocorre-

ram com a participação do Grupo de Colaboradores Externos (GCE) através do aporte técnico nu-

tricional e de saúde. O terceiro momento referiu-se à reflexão e avaliação das atividades. No final 

das atividades e oficinas, a EMI respondeu a questão: De que forma os encontros e as oficinas sobre 

promoção da saúde contribuem para prática pedagógica? De acordo com a frequência de presença 

ou ausência de itens de sentido, as respostas dos docentes passaram por análise de classificação e 

quantificação conforme Bardin (2011). A melhoria do conhecimento foi um dos fatores encontrados 

em 35,72% das respostas dos docentes.  Parte das respostas obtidas (35,72%),referem-se à contri-

buição pessoal em saúde a partir dos conhecimentos adquiridos nas oficinas e 28,57% das respostas 

refletem a necessidade de discutir e repensar as práticas pedagógicas. As atividades pedagógicas em 

parceria com a reflexão e discussão de seu planejamento torna-se um elemento propulsor nas práti-

cas educacionais que são influenciadas por elementos sociais e políticos, requeridos pelo ambiente 

escolar. 
 

Palavras-Chave: oficinas temáticas, práticas pedagógicas, saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A escola é um ambiente que possibilita a reflexão e a discussão da prática pedagógica que 

norteiam o processo de ensino e aprendizagem na relação professor e aluno. Os temas geradores são 

formas pedagógicas de contribuição significativa para o sucesso deste processo. 

 Para tanto, o planejamento, a participação em atividades e o comprometimento de toda a 

comunidade escolar, tornam-se necessários e motivacionais na construção do processo educacional. 

 Dentre os temas de grande importância a ser discutido na escola, a promoção da saúde 

insere-se nesse contexto facilitador e estimulador. Para Cassimiro et al (2014), o encontro entre 

saúde e educação na escola possibilita várias iniciativas, desde conceitos higienistas discutidos 

ainda nos séculos passados à discussões de conceitos de promoção da saúde, relacionando o ganho 
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da saúde com os níveis de educação, assim como o inverso. 

Nesse contexto, a participação e colaboração de pesquisadores no grupo a ser pesquisado 

poderá auxiliar a visão unificada na construção do conhecimento, caracterizando a pesquisa partici-

pativa.  

A relação do pesquisador com o outro, o obriga a participar de sua história, pois há a convivên-

cia com grupos sociais, constituindo a razão da prática e a razão da pesquisa (BRANDÃO,1985). 
 A partir do exposto, o objetivo desse estudo é relatar a contribuição nas práticas pedagógicas 

de oficinas, utilizando a temática promoção da saúde, realizadas por um grupo de docentes de uma 

escola técnica integrada ao ensino médio.  

 
 

METODOLOGIA 

 

 O presente estudo ocorreu nas dependências de uma escola técnica com cursos técnicos de 

nível médio integrado, subsequentes, graduação e pós-graduação. Esta instituição está vinculada à 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

 Devido a necessidade de rever suas práticas pedagógicas e desenvolver conjuntamente 

diversas temáticas, um grupo de docentes desta instituição organizou-se em um grupo de trabalho. 

Este grupo denominou-se Equipe Multidisciplinar Integrada (EMI) e o primeiro tema norteador 

desenvolvido foi a promoção da saúde, que até então era discutida de forma isolada em algumas 

disciplinas. 

  A EMI também sentiu necessidade de apoderar-se de conhecimentos sobre saúde e sua 

promoção, a fim de tornar as atividades significativas para os estudantes e para o próprio grupo. 

Dessa forma, ocorreram encontros a fim de planejar quais e de que forma as atividades didáticas 

seriam realizadas e na sequência, as oficinas com esta temática. 

O grupo de trabalho teve dez participantes, sendo oito professores das disciplinas de biologia, 

espanhol, inglês, educação física, química, resistência dos materiais e soldagem, uma graduanda do 

curso de farmácia e uma mestre em educação em ciências.  

Junto com a EMI, o Grupo de Colaboradores Externos (GCE) contribuíram no aporte técnico 

nutricional e de saúde. O GCE é composto por uma docente de bioquímica da Universidade Estadu-

al do Rio Grande do Sul (UERGS), uma docente do programa de pós-graduação em ciência e tecno-

logia dos alimentos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e duas doutorandas deste pro-

grama, sendo uma com formação em nutrição e outra em engenheira de produção. 

A EMI organizou uma série de atividades a fim de construir uma prática pedagógica em equipe. 

O primeiro momento das atividades constou do planejamento de atividades pedagógicas e de 

formação na temática promoção da saúde dos participantes da equipe. O segundo momento referiu-

se às oficinas realizadas nessa temática e o terceiro momento referiu-se à reflexão e avaliação das 

atividades. 

 Várias oficinas foram realizadas num período de dois anos, entre elas: Oficinas de nutrição: 

"Tipos de gorduras nos alimentos", "Você não sabe o que come!", "Como acelerar o metabolismo 

no corpo humano", "Mitos da alimentação", "Embutidos", Confecção de pirâmide alimentar, Vídeos 

sobre alimentação saudável em inglês, Olimpíadas dos Sucos, Oficinas práticas de nutrição: Con-

fecção de queijo minas frescal e Produção de queijo tipo "petit suisse". 
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Após um período de realizações das oficinas, a equipe respondeu a seguinte questão: De que 

forma os encontros e as oficinas sobre promoção da saúde contribuem para prática pedagógica? 

Este estudo possui abordagem qualitativa e características de pesquisa participante por pro-

por uma integração entre o pesquisador e o grupo estudado contribuindo na construção conjunta das 

ações pedagógicas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com a frequência de presença ou ausência de itens de sentido, as respostas dos 

docentes passaram por análise de classificação e quantificação conforme Bardin (2011). 

Considerando o questionamento: De que forma os encontros e as oficinas sobre promoção da sa-

úde contribuem para prática pedagógica? Os resultados encontrados estão disponibilizados no qua-

dro 1. Estes resultados estão baseados no número de respostas, e não de docentes, pois as respostas 

de alguns docentes se adequaram em mais de uma categoria. 

 
Quadro 1- Contribuição das oficinas na prática pedagógicas dos docentes 

Categorias N *(14) % 

Melhoria do conhecimento 5 35,72 

Contribuição pessoal 5 35,72 

Reflexão sobre a prática pedagógica 4 28,57 
N*= número total de respostas adaptadas nas diferentes categorias 

 

A melhoria do conhecimento foi um dos fatores encontrados em 35,72% das respostas dos docen-

tes. Esta categoria relacionou a amplitude e aplicação do conhecimento, de forma a favorecer o pro-

cesso de ensino e consequentemente do aprendizado. 

A aplicação do conhecimento, pela aproximação de um tema gerador ao conteúdo programático 

das disciplinas oferece aos estudantes a aproximação da realidade em que se encontram inseridos, 

sendo valorizadas as experiências trazidas por estes, até a escola. Nesta aproximação, o diálogo 

estabelecido entre professor e aluno deve representar uma relação horizontal, enriquecendo o pro-

cesso de ensino e aprendizagem, a partir da construção do conhecimento em conjunto com o aluno, 

com algo que faz parte de seu cotidiano. Dessa forma é a realidade que mediatiza a relação entre 

professor e aluno. 

A importância da amplitude e a aplicação do conhecimento foram observadas na fala do docente 

A, conforme exposto abaixo: 

 
“Eu penso que o professor não pode se limitar apenas a um conhecimento específico, deve buscar um 

conhecimento além, mais abrangente, para que possa interagir com os alunos de forma mais aberta e 

integradora. Nesse sentido, as oficinas contribuíram para que possamos ver o desenvolvimento do 

conhecimento de maneira mais envolvente junto aos alunos” (professor A). 

 

Entretanto, para Oliveira e Zancul (2014), as temáticas relacionadas à saúde, mesmo sendo de 

grande interesse da população em geral, são tratadas na escola na disciplina de biologia, restrita à 

relação do corpo humano, sem serem consideradas outras questões não biológicas e 

interdisciplinares. Os autores acreditam que essa temática precisa estar relacionada não apenas aos 

aspectos alimentares, mas também sociais, emocionais e culturais, utilizando como estratégias, por 
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exemplo, atividades educativas de textos de divulgação científica. 

Parte das respostas obtidas (35,72%) refere-se à contribuição pessoal em saúde a partir dos 

conhecimentos adquiridos nas oficinas. Para Sutherland e Fulton (1992), a promoção da saúde 

apresenta um enfoque direcionado às mudanças individuais, seja nos ambientes familiares ou no 

máximo nas comunidades em que se encontram.  

A promoção da saúde permite ao indivíduo assegurar um maior controle sobre sua saúde, 

propondo mudanças para seu bem-estar. Este processo pode ser efetivado a partir da compreensão 

adquirido no espaço escolar (LIMA et al, 2012). 

Os resultados encontrados em 28,57% das respostas refletem a necessidade de discutir e repensar 

as práticas pedagógicas, sendo um elemento propulsor nas práticas educacionais que são influencia-

das por elementos sociais e políticos, requeridos pelo ambiente escolar. 

De acordo com Azevedo e Andrade (2007), os objetivos do professor devem estar conectados aos 

conhecimentos dos alunos, da sociedade e das interfaces dos conteúdos, portanto, com o discerni-

mento de porque e para que ensinar, a fim de promover um ambiente que favoreça a discussão epis-

temológica e metodológica, além de proporcionar o trabalho coletivo e às novas ideias.  

Na formação da consciência crítica no contexto escolar torna-se necessário a reflexão das práticas 

pedagógicas. Para tanto, a mediação do professor, propondo desafios para o aluno, que muitas ve-

zes, vem com uma visão própria que é fragmentada e desorganizada deve estar presente. A partir da 

intervenção do professor, o aluno passa a ter uma visão organizada e unificada, com criticidade e 

autonomia. 

 

CONCLUSÕES 

 

Os resultados encontrados apontam que estratégias de ensino como o planejamento de 

atividades pedagógicas utilizando a promoção de saúde de forma compartilhada entre os professores 

mostram ser eficientes  

A utilização da promoção da saúde como temática no ensino oferece ao professor e 

consequentemente ao estudante a base ao conhecimento nutricional para que esses possam 

participar, refletir e escolher um estilo de vida mais saudável de forma crítica e consciente. 

Os resultados desse estudo refletem o quanto o professor necessita melhorar seus 

conhecimentos, no sentido de ampliá-lo para além dos seus conhecimentos específicos e aplica-lo, 

ou seja contextualiza-lo. 

A contribuição pessoal da temática promoção da saúde é outro fator relevante para os 

professores participantes desse estudo, pois a partir do seu próprio conhecimento torna-se possível 

desenvolver esta temática de forma integrada na escola. 

A reflexão das práticas pedagógicas é entre outras, necessidade para que o ensino esteja 

presente em ação dialógica, composta por colaboração, união e organização na construção de uma 

sociedade mais crítica e atuante.   
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RESUMO 

A universidade brasileira enfrenta grandes transformações em todas as suas áreas de 

conhecimento e uma destas afetadas é a Engenharia. O fator chave para os cursos de Engenharia é a 

eficiência do aprendizado, o qual exige mudanças metodológicas qualitativas para o 

acompanhamento dessas transformações. Assim, uma das formas de mudança metodológica é pela 

utilização da aprendizagem baseada em projetos (ABP). Nesta, o estudante deixa de ser o sujeito 

passivo e passa a ser o principal ator do seu processo de ensino-aprendizagem e o professor passa a 

ser um articulador de ambientes interdisciplinares. Diante deste contexto, o presente trabalho 

analisa o processo de construção do conhecimento relacionados ao desenvolvimento do projeto de 

um carro off road do tipo baja, por meio de atividades de projeto no curso de Engenharia Mecânica. 

O trabalho utiliza a metodologia da ABP pelo estudo de caso, a qual foi dividida em seis etapas: 

definição da estrutura conceitual-teórica, planejamento do caso ABP-Baja, condução de teste piloto, 

coleta e análise de dados e geração de relatório. Como resultados, o projeto Baja envolveu desde a 

aplicação da teoria vista em sala de aula até áreas correlatas, como marketing, e oportunizou aos 

discentes a participação de estudos no setor automotivo, instigando-os a desenvolverem um projeto 

cada vez mais inovador e viável técnica e economicamente. Conclui-se que a aplicação da ABP 

auxilia o docente no ensino em sala de aula, contribuindo com experiências voltadas à realidade 

profissional e à interdisciplinaridade baseada em projetos. 
 

Palavras-Chave: ensino de engenharia, aprendizagem baseada em projetos, gestão de projetos, Baja. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Um antigo ditado diz: “O que eu ouço, eu esqueço; o que eu vejo, eu lembro; o que eu faço, 

eu compreendo.” Este ditado apresenta a importância da atividade do aprendiz durante as atividades 

pedagógicas, pois, de acordo com a Resolução n. 11/2002 (CFE/CES) que estabelece as Diretrizes 
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Curriculares Nacionais (DCNs) dos Cursos de Graduação em Engenharia, o ensino de engenharia 

deve estar alinhado com as exigências impostas pela globalização e, conforme o Art. 3°, a formação 

do engenheiro deve ser generalista, humanista, crítica e reflexiva, que o capacite a absorver e 

desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e 

resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais, com 

visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade. 

Porém, as metodologias tradicionais relacionadas ao ensino de engenharia, baseadas na 

exposição e no conteúdo, não são as formas mais adequadas para trabalhar em sala de aula. Novas 

metodologias de ensino permitem que os alunos participem ativamente do seu processo de ensino-

aprendizagem. Segundo Santos (2013) e Campos (2011), a aprendizagem ativa é um conjunto de 

práticas pedagógicas que aborda o ensino em sala de aula de forma interativa, onde o aluno não é 

apenas um receptor de conteúdos, mas sim que aprende o que foi trabalhado em sala de aula. Para 

que isso se concretize na realidade do aluno, o professor precisa mudar a sua postura em sala de 

aula, motivando o aluno e planejando atividades que façam com que desperte o interesse dos 

educandos, focando na construção contínua e ativa do de conhecimento. 

Para promover a aprendizagem significativa, Grant (2002) e Markham et al. (2008) 

salientam que  os conhecimentos prévios dos alunos devem ser identificados e valorizados, pois é a 

partir dessa interação que o educando constrói e reconstrói novos conceitos, ou seja, para o aluno 

atingir o seu objetivo o conteúdo estudado precisa ser significativo. Assim, metodologias ativas 

permitem com que o aluno promova a retenção do conhecimento ao longo do tempo de forma 

significativa se apropriando de conceitos novos e desenvolvendo a sua capacidade de resolver 

problema de uma forma mais investigativa. 

A aprendizagem baseada em projetos (ABP), conforme Bender (2014), Markham et al. 

(2008) e Ruthes et al. (2008) é uma metodologia ativa que visa interagir saberes disciplinares, 

favorecendo a capacidade de dialogar entre as disciplinas e contribuindo para a não fragmentação 

do ensino. A ABP ocorre em um determinado tempo e o resultado final não é somente a pesquisa, 

mas também a possibilidade de criação de um produto. A eficiência da ABP pode ser comprovada 

por meio da aferição dos conceitos apreendidos durante as aulas práticas, na área das engenharias, 

onde se pode constatar que a aprendizagem é mais efetiva que nas aulas teóricas. 

O objetivo geral do trabalho é mostrar que o Projeto Baja SAE cumpre um papel importante 

na formação do aluno de engenharia em relação às diretrizes curriculares e propostas pedagógicas 

da instituição de ensino através de conceitos dados por estudiosos em ensino de engenharia e no 

perfil do profissional desejado pelas organizações. Os objetivos específicos foram: i) identificar 

mecanismos para integração dos elementos curriculares da formação em engenharia; ii) incentivar a 

aprendizagem compreensiva dos conteúdos; iii) desenvolver as relações entre professor e aluno 

baseadas em parcerias; iv) variar e ativar metodologias; v) realizar avaliações na análise do 

processo, dos alcances e da reorganização das ações. 

 

METODOLOGIA 
 

Para a estruturação da metodologia da pesquisa, partiu-se dos princípios do estudo de caso 

aplicado a aprendizagem baseada em projeto, Figura 1, uma vez que todos os envolvidos no 

ambiente aprendizagem são também seus estruturadores. Um ponto relevante é a necessidade de 

integração dos princípios do método científico com os princípios do processo de desenvolvimento 
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de produtos de Engenharia. Assim foram consideradas, para o desenvolvimento do produto quatro 

principais etapas: a elaboração da proposta de solução, o desenvolvimento da solução, o plano de 

implementação e monitoramento da solução e a aplicação do plano de implementação e 

monitoramento da solução.  

No item “definir uma estrutura conceitual-teórica”, foram realizados um mapeamento da 

literatura sobre o assunto, como gestão do desenvolvimento de produto e gerenciamento de projeto. 

Este mapeamento teve como finalidade localizar os principais tópicos no contexto da literatura 

disponível na área do projeto Baja. 

Para o “Planejar o(s) caso(s)”, preservando os princípios do método científico e 

simultaneamente garantindo aos discentes a oportunidade de vislumbrarem a completude do projeto 

e vivenciarem suas partes no semestre em que estavam participando, foram realizadas seleções com 

todos os estudantes do curso de engenharia mecânica e elétrica interessados. Desta, foram 

selecionados 20 discentes e após foram marcadas, novamente, reuniões semanais estruturadas, 

utilizando-se de um cronograma físico-financeiro, para o estabelecimento de uma estrutura analítica 

de projeto (EAP) a fim de contemplar todo o desenvolvimento do produto “veículo off road”, 

contendo desde a fase de planejamento estratégico até a montagem e competição SAE Brasil. 
 

Figura 1 - Estrutura metodológica do estudo de caso  

 
Fonte: Miguel et al, 2012. 

 

No terceiro e quarto itens, “conduzir teste piloto” e “coletar os dados”, foram estruturados 

matrizes funcionais do tipo discente x tarefas, em que cada discente, ou grupo de discente – descrito 

como área funcional, ficou como responsável pelo planejamento, execução, checagem e exposição 

final em forma relatório das tarefas previamente propostas. Da relação entre discente x tarefas, foi 

possível verificar a qualidade das entregas projetuais previamente previstas no planejamento de 

projeto da equipe URI-Baja, visando o seu aprimoramento e readequações. 

Para a condução do quinto e sexto passos “analisar os dados” e “gerar relatório”, foram 

avaliados os relatórios entregues por cada área funcional, em que os resultados das tarefas previstas 

foram apresentados em forma de relatórios parciais e final. Os relatórios parciais foram entregues 

ao final de cada fase, desde o planejamento de projeto até o projeto detalhado, entregues em seções 
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denominadas pontos de controle (state-gate), na qual uma banca formada pelo professor orientador 

e pelos lideres de área da equipe tinham a função de proceder à avaliação. Os pontos de controle 

foram realizados ao longo do ano de execução do projeto com intervalos de aproximadamente dois 

meses entre eles, tendo início em janeiro de 2016 e término regulamentar (devido à competição) em 

fevereiro de 2017. Esta etapa geral do projeto foi finalizada em fevereiro devido ao envio ao comitê 

de competição da SAE Brasil do denominado relatório de projeto da Equipe URI-Baja #69. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A aplicação desta aprendizagem baseada em projeto gerou diversas discussões referentes ao sistema 

de aprendizagem e de metodologias de ensino aplicados ao projeto Baja e às disciplinas tradicionais 

de sala de aula. A seguir, são relatados os resultados e as discussões em forma de tópicos. 

 

- A Competição de Projetos: Baja SAE Brasil 

O projeto Baja SAE, promovido pela SAE Brasil – Sociedade Dos Engenheiros da Mobilidade, é 

um desafio lançado aos estudantes de graduação em engenharia que tem como principal objetivo a 

aplicação de conhecimentos adquiridos ao longo do curso no desenvolvimento do projeto de um 

carro off road do tipo baja, desde sua concepção, até o projeto detalhado, construção e testes. 

Academicamente, o projeto Baja se constitui numa atividade complementar de sala de aula onde 

conhecimentos curriculares, além de outros adquiridos através de estudos extracurriculares, são 

aplicados ao objetivo específico de projetar e construir um protótipo de veículo, seguindo requisitos 

específicos de projeto estabelecidos por um fabricante fictício e que abrangem desde o tipo de 

veículo, robustez, público-alvo, condições de segurança, transporte, manutenção e operação. 

 

- A Equipe URI-Baja SAE 

A Equipe URI-Baja SAE surgiu em 2005 a partir da união de alunos do terceiro ano de engenharia 

mecânica com o objetivo de representar a URI, campus Santo Ângelo, na Competição Nacional 

Baja SAE Brasil. Inicialmente, a equipe era formada por oito integrantes e passou a buscar estrutura 

física e financeira para se estabelecer no contexto da Universidade como projeto permanente. 

Atualmente, a Equipe URI-Baja SAE conta com vinte integrantes e um professor orientador, vem 

participando continuamente desde 2005 e buscando a dedicação dos alunos e apoio da universidade 

e comunidade externa ao projeto. Contando com patrocinadores privados e uma nova gestão de 

desenvolvimento de produto a partir do ano de 2015, a equipe integrou-se a um grupo de equipes 

que aplica técnicas de projeto e de desenvolvimento robusto de produto. No caso da Equipe URI-

BAJA, o projeto é definido, em linhas gerais, tendo em vista o planejamento estratégico da equipe, 

que inclui as metas para determinados períodos. Além disso, o processo pelo qual estes projetos são 

desenvolvidos é denominado comumente de Processo de Desenvolvimento de Produtos, sendo um 

dos processos mais importantes e vitais para o negócio da equipe, pois é por meio dele que a equipe 

é capaz de estimular novas ferramentas de aprendizagem e propor atender à constante evolução do 

mercado. Por fim, para a equipe melhor visualizar o sequenciamento do projeto, foi elaborado um 

modelo próprio de produto com o objetivo de explicitar o conhecimento sobre o processo de 

desenvolvimento de produto Baja, onde as sequências aqui descritas devem ser vistas como uma 

referência para anos posteriores da equipe. 

 

- O projeto Baja SAE e o desenvolvimento do aluno 
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O propósito do projeto Baja SAE é ser uma das ferramentas para auxiliar na formação do 

profissional de engenharia que atenda às necessidades atuais, a fim de proporcionar profissionais 

flexíveis, capazes de trabalhar em equipe, dotados de conhecimentos científicos, técnicos, 

sistêmicos e com uma visão generalista e humanista. Assim, a finalidade do projeto URI-Baja SAE 

é ser uma das ferramentas de auxílio na formação profissional de engenharia que atenda às 

necessidades atuais e futuras. Dado o contexto real de projeto, o Baja SAE propicia aos integrantes 

da equipe a oportunidade de inserção prática profissional, em que todas as áreas funcionais são 

interligadas, os conhecimentos compartilhados e os discentes de diferentes áreas interagem a todo 

instante. Por exemplo, no estudo de viabilidade financeira e de captação de recursos, os alunos 

desenvolvem um plano de marketing e tratam o assunto com os profissionais das empresas 

interessadas em apoiar o projeto. Outro fator é a elaboração do planejamento de projeto, em que são 

estabelecidos os diretores responsáveis por cada área funcional da equipe, desde o líder, gerente de 

projeto, gerente de marketing, gerente de produto e processo e gerente de produção. Na fase de 

projeto conceitual são estabelecidas previamente concepções de funções de componentes mecânicos 

e devem ser tratados mediante a escolha “make or buy”, onde o desenvolvimento destes novos 

componentes é realizado em conjunto com a empresa responsável pela fabricação das mesmas, 

verificando a viabilidade técnica e financeira da peça a ser fabricada. Somente com base nestes 

exemplos, é possível afirmar que o projeto URI-Baja SAE está alinhado dentro das necessidades 

estabelecidas pelas diretrizes curriculares para os cursos de engenharia, pois apresenta um formato 

multidisciplinar e as atividades englobam toda a vida acadêmica do futuro engenheiro. Assim, a 

relação entre o ensino de engenharia e o projeto Baja SAE pode ser reconhecida como 

aprendizagem baseada em projetos. Esta metodologia é centrada na aplicação de conteúdos técnicos 

para o desenvolvimento de um produto final, onde é necessário aplicar conhecimentos em contextos 

práticos, logo é uma metodologia que desenvolve no aluno de engenharia as três habilidades 

necessárias ao engenheiro, definidas por Cremasco (2009): habilidade técnica, humana e conceitual. 

Embora exercitado durante todo o período de graduação, este conjunto de habilidades é amplamente 

aplicado ao projeto URI-Baja SAE. 

 

CONCLUSÕES 
 

Diante disso, a experiência de aplicação da aprendizagem baseada em projeto apresenta as 

seguintes conclusões: 

- a construção do conhecimento profissional do discente deve se alicerçar em tendências 

pedagógicas atuais, remetendo-se para a compreensão do processo de formação e compartilhamento 

das ideias em seu meio social mais amplo, principalmente no contexto da Universidade. 

- os conhecimentos inerentes de cada estudante passam a ser vistos como ponto de partida para a 

construção dos saberes técnicos e gerenciais e dos objetos culturais significativos em seu meio 

social e não apenas como construções espontâneas. 

- devido à influência da tecnologia na sociedade, o ensino de graduação deve contextualizar 

problemas causados pelos impactos sociais e humanísticos no exercício da profissão, bem como 

avaliar a sensibilidade e o comprometimento de cada discente para encontrar as melhores soluções 

para a alteração destas práticas sociais. 

- a aprendizagem por projetos favorece a relação dos diversos conteúdos facilitando aos alunos a 

construção de seus conhecimentos com a integração dos diferentes saberes disciplinares, numa 



 

 

377 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

filosofia interdisciplinar, procurando-se buscar uma aprendizagem significativa. 

- a articulação e atuação do professor-orientador são fundamentais, pois ele deve atuar como 

organizador da interação e dos processos de conhecimento, mas os sujeitos do ensino e da 

aprendizagem são todos os participantes que interagem e interiorizam os conhecimentos 

produzidos, incluindo a preparação e efetiva atuação de diretores, coordenadores, professores e 

alunos laboratoristas. 

- para o êxito da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) é fundamental a gestão da 

aprendizagem, que possa simplificar a administração de programas educacionais, possibilitando a 

disponibilização e a análise do conteúdo, bem como a geração de relatórios que facilitem a 

condução e aperfeiçoamento do ensino, especialmente quando se fala em ensino de engenharia. 

- por fim, o projeto URI-Baja enfatiza que é possível desenvolver competências, como o trabalho 

em equipe e a capacidade de resolver problemas, requeridas para o desempenho das funções do 

futuro engenheiro e salienta que o projeto colaborativo interdisciplinar instiga maior atenção dos 

dirigentes acadêmicos para apoiar ações semelhantes. 
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RESUMO 

A inserção da tríade Ciência-Tecnologia-sociedade é um caminho para romper com o 

currículo estanque e fragmentado existente não apenas nas escolas de educação básica, mas também 

nas nossas universidades. Esses espaços de instrução, muitas vezes, acabam transmitindo um 

amontoado de conhecimentos que em nada contribuem para a formação ampla dos sujeitos. Pensar 

esses espaços formativos de sujeitos críticos socialmente requer que a relação entre professor e 

aluno coloque em discussão alguns mitos do desenvolvimento científico e tecnológico, em um 

processo dialógico. A partir da temática energia, que aparece nos documentos norteadores do 

ensino, tal como nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, foi elaborada 

essa proposta de trabalho com enfoque CTS para ser desenvolvida em sala de aula com alunos da 

Educação de Jovens e Adultos, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, 

campus Panambi, como forma de motivá-los a partir de um contexto próximo de sua realidade e que 

assim, faça sentido para eles. O objeto inicial de estudo é o complexo hidrelétrico Garabi-Panambi e 

as consequentes mobilizações realizadas pelo Movimento dos Atingidos por Barragens, alertando 

para os impactos que a construção desse complexo pode causar ao Parque Estadual do Turvo e 

também para a população que habita regiões próximas ao rio Uruguai.  
 

Palavras-Chave: energia, CTS, Garabi-Panambi, Interdisciplinaridade.  
 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A escola, enquanto uma das principais instituições responsáveis pela educação e 

desenvolvimento das potencialidades de crianças e jovens, ainda dá um enfoque demasiadamente 

grande ao repasse dos conteúdos, enquanto que o acesso ao conhecimento científico é fundamental 

para que os sujeitos possam lidar com problemas sociais, tomando consciência de seu papel 

enquanto agentes de transformação da sociedade na qual estão inseridos (TEIXEIRA e FREITAS, 

2012).  
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Para Bernardo et al. (2011), o enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) ganha espaço 

num momento em que se preza por uma formação crítica dos alunos, os quais devem ser sujeitos 

capazes de enfrentar os problemas sociais que fazem parte de sua realidade. Isso se dá a partir de 

um dos objetivos desse enfoque que é a intensificação do debate sobre o papel social da ciência e da 

tecnologia, rompendo, por exemplo, com a neutralidade e linearidade do desenvolvimento científico 

e tecnológico. 

A promoção do enfoque CTS em sala de aula implica um trabalho interdisciplinar entre 

professores de diferentes áreas. Neste trabalho deve haver uma combinação entre as disciplinas, 

visando a compreensão de um problema a partir da confluência de pontos de vistas diferentes. 

Desse modo, deve haver uma reorganização dos processos de ensino, onde a linguagem de ambas as 

áreas seja entendida e partilhada pelos professores (POMBO, 2004).  

Procurando contribuir para uma formação crítica dos alunos da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), o objetivo do trabalho é, utilizando aspectos do enfoque CTS, abordar tópicos relacionados à 

problemática energética. Essa temática foi escolhida por ser continuamente citada nos documentos 

norteadores do ensino, como nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (Brasil, 

2013) e também pelo fato de os alunos (público da pesquisa) estarem vivenciando um debate sobre 

a construção de duas usinas hidrelétricas (Complexo Garabi-Panambi), numa parceria entre os 

governos Brasil-Argentina, que pode causar, além de grandes danos ambientais, fortes impactos 

sociais com a população de diversos municípios.  

Em se tratando dos danos ambientais, esses seriam de grande proporção ao Salto do Yucumã, 

localizado dentro do Parque Estadual do Turvo, no município de Derrubadas/RS. De acordo com a 

Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA), o parque foi criado em março de 

1947 como Reserva Florestal; contempla cerca de 17.500ha de floresta. O Salto do Yucumã, 

localizado dentro do parque, compreende uma cachoeira longitudinal de 1.800m de extensão e 

atingindo até 20m de altura.  

A partir de informações constantes no site da Eletrobrás, no ano de 1980 foi firmado, entre os 

governos do Brasil e da Argentina, o Tratado para o Aproveitamento dos Recursos Hídricos 

Compartilhados dos Trechos Limítrofes do rio Uruguai e de seu afluente, o rio Pepiri-Guaçu. O 

resultado de um inventário, aprovado pelo Ministério de Minas e Energia, mostra dois 

aproveitamentos hidrelétricos: Garabi e Panambi, com capacidade instalada total estimada em 

2.200MW. Em 2015, contudo, os estudos de viabilidade técnica e ambiental do aproveitamento 

elétrico foram suspensos por ordem judicial, uma vez que, com base  nos Estudos de Inventário 

Hidrelétrico, haveria impacto sobre o Parque Estadual do Turvo, unidade de conservação integral 

(Correio do Povo, 2015).  

A proposição do trabalho em uma turma de EJA foi pensada como forma de motivar os alunos 

a partir de um contexto próximo de sua realidade e, assim, além de contribuir para a formação de 

educandos capazes de atuarem criticamente na sociedade, considerando-os sujeitos históricos e 

tendo uma formação mais próxima de sua vida cotidiana, tentar diminuir a evasão escolar desse 

público. O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional na modalidade Educação de 

Jovens e Adultos (PROEJA) possibilita a oferta da educação profissional de nível ensino médio nas 

modalidades subsequente, concomitante e integrada, sendo que nesta última, o currículo deve 

preferencialmente ser integrado, o que deve estar disposto do projeto político pedagógico do curso 
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(Brasil, 2007). No entanto, essa integração curricular nem sempre acontece, e o ensino “formal” 

acaba esquecendo-se das experiências dos alunos e de seus conhecimentos prévios.  

Desse modo, os sujeitos não veem a escola como um espaço formativo que contribua para 

suas vidas e, novamente, acabam evadindo ou ficando retidos. Para Pedroso (2012, p.6), alguns dos 

fatores que contribuem para a evasão escolar de alunos dessa modalidade são: dificuldade de 

relacionar conhecimentos anteriores com os que são aprendidos, falta de tempo para conciliar as 

aulas com o emprego, metodologia das aulas, horário de início e término as aulas, desconhecimento 

das possibilidades de inserção no mercado de trabalho, etc.  

Sobre a evasão escolar na EJA, que representa um número expressivo, é necessário às 

instituições, conhecer os sujeitos que frequentam esta modalidade de ensino, avaliando, por 

exemplo, suas áreas de atuação, ambição profissional, motivos pela evasão escolar na idade certa, 

etc., como forma de conseguir desenvolver, de forma efetiva, um acompanhamento que garanta a 

permanência e o êxito desse sujeito no curso e pós-conclusão do mesmo. Além disso, um dos 

fatores que pode contribuir para que a evasão diminua é o desenvolvimento de temas que tenham 

implicação na questão social dos sujeitos, a partir de um enfoque CTS. Nesse sentido, construímos 

essa proposta de trabalho a partir desta realidade que também é sentida por nós, nas instituições 

onde atuamos. Escolhemos o curso técnico integrado em edificações pelo fato de o tema em questão 

– construção da barragem – perpassar a sala de aula.  

O curso técnico em edificações integrado ao ensino médio na modalidade Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), no Instituto Federal Farroupilha, campus Panambi7, foi criado em 2010 para 

atender uma demanda fruto da crescente busca por profissionais da construção civil. Percebe-se 

uma vertente de discussão que engloba a dinamicidade da ciência em determinados contextos em 

um dos objetivos do curso que é  
 

“proporcionar ao estudante situações de aprendizagem que o auxiliem a perceber e 

compreender que as sociedades são produtos da ação humana, construídas e reconstruídas 

em tempos e espaços diversos e influenciadas por relações de poder, trabalho, sociais e 

ainda por valores éticos, estéticos e culturais.” (PPC do Curso, p. 11).  

 

Os profissionais formados no campus podem exercer funções em empresas da construção 

civil, em atividades de execução, manutenção e gerenciamento de obras, bem como na prestação de 

serviços afins. Além disso, durante o processo formativo, a instituição conta com uma política de 

ações (assistência estudantil) que tem como objetivos garantir o acesso, o êxito, a permanência e a 

participação de seus alunos no espaço escolar.  

 

METODOLOGIA 
 

A discussão da temática “geração de energia elétrica” acontecerá em doze períodos de uma 

turma de terceiro ano (6 encontros), que tem dois períodos semanais da área de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias (envolve os conhecimentos da biologia, da física e da química), além 

de uma carga horária (20% da carga horária total da disciplina) não presencial, para o 

desenvolvimento de atividades, tais como pesquisas relacionadas às temáticas desenvolvidas. 

                                                 
7 O excerto apresentado sobre o curso foi retirado do PPC, disponibilizado no site da instituição. 
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 Embora os conteúdos sejam divididos nas grandes áreas do conhecimento, isso não 

necessariamente implica um trabalho interdisciplinar, uma vez que os professores das disciplinas 

que formam essas áreas dividem a carga horária ao longo do ano letivo. Os tópicos abordados no 

trabalho serão apresentados na sequência.  

Um fator motivador para esta proposta de trabalho foi as mobilizações realizadas pelo 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) sobre os impactos que a construção das usinas do 

complexo Garabi causariam às pessoas que moram próximas ao rio Uruguai, bem como ao Parque 

Estadual do Turvo. As articulações desse movimento com a comunidade fez com que uma liminar 

interposta pelo Ministério Público Federal interrompesse o andamento dos projetos que estavam 

sendo executados. Partindo disso, o roteiro foi estruturado da seguinte forma:  

Aula 1: a discussão será iniciada levantando-se alguns questionamentos sobre a geração de 

energia elétrica no Brasil e também na região. Nesta etapa verificar-se-á o que os alunos pensam 

sobre algumas formas de geração de energia, especialmente pontos positivos e negativos presentes 

nas suas falas. Algumas questões que serão levantadas para debate serão: (i) quais são as fontes de 

energia mais utilizada(s) no Brasil e na região? (ii) Essas fontes nos garantem distribuição 

energética a longo prazo? Por quê? (iii) Essas fontes nos oferecem segurança quando analisadas 

do ponto de vista de riscos que oferecem? (iv) Qual(is) fontes de energia são potenciais para 

utilização? Após o debate, será apresentado um vídeo8 que mostra o Salto do Yucumã, local que 

poderá ser afetado pelas construções do complexo Garabi. Além do vídeo, também será explanado 

sobre o Parque Estadual do Turvo, bem como sobre dados desse Complexo, tais como o poder de 

geração dessas usinas, área do parque que será alagada, total de famílias atingidas, número de 

espécies que serão reduzidas, etc. Essas informações serão abordadas a partir de documentos 

disponibilizados pelo MAB e pela Eletrobrás.  

Aulas 2, 3 e 4: como o tema aborda, predominantemente, a forma de geração de energia 

elétrica por hidrelétricas, serão discutidos aspectos e conceitos físicos presentes neste tipo de usina. 

Alguns conceitos/tópicos a serem investigados são: (i) tipos de energia; (ii) campo magnético; (iii) 

circuito elétrico: corrente elétrica, diferença de potencial, efeito joule, potência elétrica; (iv) 

transformadores.  

Para abordar o item (i), serão discutidos os processos de transformação de energia envolvidos 

na geração de energia elétrica em uma hidrelétrica, como por exemplo, energia potencial, cinética, 

mecânica, elétrica e térmica. Como o magnetismo é um ponto que desperta interesse e curiosidade 

na maioria dos alunos, a discussão (ii) será iniciada com algumas experiências simples com ímãs e 

posteriormente os alunos serão questionados sobre alguns fenômenos envolvendo variação de 

campo magnético a partir da simulação computacional “Laboratório de Eletromagnetismo de 

Faraday9”.  

A abordagem dos itens (iii) e (iv) ocorrerá mediante estudo do livro texto dos alunos, o qual 

faz analogias entre os conceitos. A partir desse estudo, pediremos que os alunos levem para a sala 

de aula o valor da potência elétrica de alguns eletrodomésticos que têm em casa, a fim de que 

possamos ensiná-los a como estimar o custo de energia elétrica em cada aparelho, assim como 

refletir sobre o consumo de energia.  

                                                 
8 O vídeo encontra-se no endereço https://www.youtube.com/watch?v=Yq5_gdHYRxU  
9 https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/faraday 

https://www.youtube.com/watch?v=Yq5_gdHYRxU
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/faraday
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Aula 5: a partir dos tópicos trabalhados nas aulas anteriores, a discussão volta-se novamente 

para a necessidade de construção de hidrelétricas ou a substituição destas por outras formas de 

energia que causem menos impactos. Novamente tomando como foco a construção do complexo 

Garabi, os alunos serão divididos em duplas e receberão algumas notícias referentes ao assunto. 

Deverão ler essas notícias e fazer apontamentos pró e contra a construção desse complexo.  

Aula 6: a partir da leitura e da discussão no pequeno grupo, as notícias serão socializadas na 

turma, momento este no qual cada grupo deve expor sua opinião sobre a construção dessas 

barragens. Também os alunos serão desafiados a proporem sugestões de tipos de usinas que podem 

ser projetadas para a região. Para este momento ainda serão convidados outros professores e colegas 

da instituição, como forma de enriquecer o debate. Para difundir os conhecimentos construídos na 

sala de aula, será estruturada uma matéria a ser publicizada no site institucional.   

Nessa sistematização serão feitos apontamentos referentes às implicações sociais do 

desenvolvimento científico e tecnológico, tentando inserir algumas problemáticas como: quais os 

interesses por trás da construção de usinas hidrelétricas? Se existem outras formas de energia que 

agridem menos o meio ambiente e impactam de maneira não tão drástica uma determinada 

população, porque não são usadas? Sendo a energia solar uma alternativa abundante no nosso 

país, porque ainda existem poucos incentivos para a instalação de placas solares?  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Espera-se com o desenvolvimento da atividade alguns resultados significativos com relação à 

participação dos alunos, o desenvolvimento da sua criticidade, a motivação nos debates, além da 

construção dos conceitos científicos que embasam a temática escolhida para compreensão da 

mesma. Nesse sentido, o trabalho insere-se na perspectiva CTS, na qual se busca que os alunos 

tomem conhecimento do assunto para que, desta forma, tornarem-se cidadãos10 conscientes e 

poderem exercer seu papel de tomada de decisão na sociedade.  
 

CONCLUSÕES 
 

A proposta de trabalho corrobora com as colocações de Delizoicov et al. (2002), haja vista que 

a conceituação científica ficou subordinada à escolha do tema. Assim, partindo das nossas 

experiências profissionais e dos debates acerca da evasão nas turmas do PROEJA, pensamos na 

implementação desse trabalho para o público dessa modalidade de ensino. No entanto, essa 

proposta pode ser desenvolvida com alunos do ensino médio regular e, neste caso, consideramos 

importante uma visita técnica ao Parque Estadual do Turvo. Essa visita torna-se difícil de ser 

realizada com os alunos do PROEJA pelo motivo de os mesmos estarem envolvidos com suas 

atividades de trabalho e as aulas dos mesmos serem no período noturno.  

 

 

 

 

                                                 
10 Sujeito que vive verdadeiramente o lugar em que habita, com plenas condições de exercer seus direitos e deveres, 

podendo ocupar todos os espaços de forma democrática e libertária.   
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RESUMO 

A implementação do ensino integrado tem sido um grande desafio para a educação, 

independente do nível de ensino, e no Instituto Federal Farroupilha as circunstâncias não são 

diferentes. As Práticas Profissionais Integradas, previstas no Projeto Pedagógico do Curso de 

ensinomédio Técnico Integrado de Agropecuária, não são desenvolvidas de forma ordenada e 

sistêmica se constituindo, na maioria das vezes, de ações pontuais e isoladas. A Prática Profissional 

Integrada (PPI) busca a articulação entre teoria e prática no processo de ensino e aprendizagem, 

visando à superação da fragmentação de conhecimentos e o fracionamento da organização 

curricular. Partindo disso, se pensou em trabalhar a temática alimentação no espaço escolar, 

abordando todos os assuntos que envolvam a mesma, uma vez que os alunos e professores, através 

do curso Técnico Integrado de Agropecuária, atuam sobre o tema desde a produção até o consumo. 

O presente trabalho tem por objetivo relatar as percepções dos alunos das turmas de primeiro ano do 

ensino médio do Curso Técnico Integrado de Agropecuária, do Instituto Federal Farroupilha, 

campus São Vicente do Sul, sobre o ensino integrado e ações desenvolvidas durante a PPI. Partindo 

dos resultados apresentados, analisou-se que a implementação desta prática é de grande relevância 

para o ensino, pois traz uma metodologia diferenciada, a qual trabalha com temas de maneira 

contextualizada, integrando as disciplinas básicas e técnicas do curso, além de fazer a integração 

entre professores e alunos no processo de ensino-aprendizagem. 
 

Palavras-Chave: PPI, Integração, Ensino, Alimentação. 
 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A integração das disciplinas tem sido um grande desafio para educação, independente no 

nível de ensino, do fundamental ao superior, no Instituto Federal Farroupilha a situação não é 

diferente. Desta forma, a elaboração de propostas integradas que sejam efetivas e que estabeleçam 

uma relação entre teoria e prática são de grande relevância. 

A prática profissional integrada (PPI), prevista na organização curricular do curso Técnico 

Integrado de Agropecuária, deve estar continuamente relacionada aos seus fundamentos científicos 

e tecnológicos, orientada pela pesquisa como princípio pedagógico que possibilita ao estudante 

enfrentar o desafio do desenvolvimento da aprendizagem permanente, integra as cargas horárias de 

mailto:raiane.rosa.dutra@gmail.com
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cada habilitação profissional de técnicas e correspondentes etapas de qualificação e de 

especialização profissional técnica de nível médio.  

Assim, a prática profissional integrada (PPI) busca a articulação entre teoria e prática no 

processo de ensino e aprendizagem, na busca da interdisciplinaridade assegurada no currículo e na 

prática pedagógica, visando à superação da fragmentação de conhecimentos e de fracionamento da 

organização curricular. Logo, essas ações podem ser usadas como uma estratégia educacional com o 

intuito de favorecer a contextualização, flexibilização e integração entre a teoria e o mercado de 

trabalho, fundamentos essenciais para a formação dos estudantes. 

Neste sentido, diversos temas emergem como possíveis articuladores do desenvolvimento 

dessas práticas interdisciplinares e contextualizadas. Como exemplo, podemos citar os Temas 

Transversais, dispostos no PCN, os quais, apesar de constarem nos documentos oficiais desde 1997, 

possuírem um caráter agregador das disciplinas (BRASIL, 1997), até o presente, não foram 

implementados de maneira efetiva na escola, tais como: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, 

orientação sexual e saúde (COUTINHO et al. 2014). 

Partindo desta perspectiva, surgiu a proposta “Do campo à mesa” que veio como um tema 

pertinente a ser discutido no âmbito escolar, pois o mesmo envolve a importância de se ter uma 

alimentação saudável e também discutir os métodos de produção dos alimentos que ingerimos. 

Discutir esta temática no espaço escolar é trazer um assunto no qual os alunos estão envolvidos no 

dia-a-dia dentro do curso de Agropecuária, e abordá-lo sob diferentes perspectivas e formas, 

fazendo com que o aluno pesquise e construa uma visão mais ampla do que está sendo trabalhado. 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar as percepções dos alunos das turmas de 

primeiro ano do ensino médio do Curso Técnico Integrado em Agropecuária do Instituto Federal 

Farroupilha, campus São Vicente do Sul, sobre o desenvolvimento da PPI, desenvolvida no ano de 

2015, onde os mesmos participaram como observadores das ações desenvolvidas no projeto “Do 

campo à mesa”. 
 

METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa trata de um trabalho de abordagem qualitativa, que leva em conta todos os 

componentes de uma situação em suas interações e influências recíprocas (André, 2009). Para o 

presenta trabalho, foi utilizada a metodologia de análise de conteúdo, de Bardin (2006), o qual se 

organiza em três fases: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. 

Os dados da pesquisa foram coletados através dos relatos desenvolvidos pelos alunos das 

turmas de primeiro ano do ensino médio, os quais participaram como ouvintes e observadores das 

ações da PPI. Tais ações foram desenvolvidas em 5 etapas: 1ª etapa – Apresentação do projeto feita 

por professores, onde foram abordados temas como: alimentação saudável, segurança alimentar e 

equilíbrio entre os alimentos ingeridos e gasto calórico; 2ª etapa – Dia de campo, onde os alunos do 

segundo ano realizaram apresentações para o público alvo,que eram os alunos do primeiro ano e 

professores presentes; 3ª etapa – Dia de campo externo onde os alunos do terceiro ano realizaram 

apresentações, para o público alvo que eram alunos do Ensino Fundamental das escolas da cidade e 

região que foram convidados a participar, e professores presentes; 4ª etapa – Avaliação integrada, 

onde foi realizada uma prova temática que agregava todos os temas apresentados pelos alunos; 5ª 

etapa - Entrevista. 
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Participaram da presente pesquisa 49 alunos das turmas de primeiro ano do Curso Técnico 

Integrado em Agropecuária, do Instituto Federal Farroupilha, campus São Vicente do Sul. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Partindo da análise das percepções dos alunos das turmas de primeiro ano do ensino médio 

Técnico Integrado de Agropecuária, colocadas em um relato sobre a PPI e a maneira como ela se 

desenvolveu, observou-se que os alunos tiveram um maior aproveitamento quanto à aprendizagem 

nos dias de campo, assistindo às apresentações dos colegas de curso, do que, muitas vezes em sala 

de aula, como se pode perceber através do relato do Aluno F (1º Agro A) e Aluno R (1º Agro C): 

Aluno F: “Tivemos um estudo mais amplo e que saiu daquela rotina de sala de aula com 

todos sentados. Espero que tenha mais destes.” 

Aluno R: “Gostei muito, foi muito produtivo essa forma de ensino, pois se fosse em sala de 

aula não teria o mesmo rendimento, acabou sendo uma troca de saberes. Foi bem aprovado ao meu 

ver, espero que continue.” 

Segundo Oliveira e Gastal (2009), a educação como processo de construção de 

conhecimentos, que contribui para o processo de formação cognitivo e comportamental, pode 

ocorrer em diferentes circunstâncias, sendo que a forma como ela se processa e a sua qualidade, 

independe do espaço em que ela se dá. Sendo assim, propostas como a Prática Profissional 

Integrada (PPI), que incentivam e promovem o ensino além da sala de aula, são de grande 

importância, pois despertam o interesse do aluno para algo diferente do seu cotidiano no ambiente 

escolar. 

Ainda, conforme Xavier e Fernandes (2008) apontam, as salas de aulas são consideradas 

como ambientes convencionais de ensino, sendo assim, os dias de campo trouxeram algo que os 

alunos não estavam acostumados, algo diferenciado e informal, fazendo com que eles se sentissem 

mais àvontade, tornando a troca de conhecimentos mais significativa. 

Observou-se também que a integração entre alunos, disciplinas e professores, ofertadas pela 

PPI, auxiliou no processo de aprendizagem dos alunos, além dos mesmos terem apontado que a PPI 

ainda pode melhorar muito, onde é possível observar nos relatos dos alunos E (1º Agro A) e Q (1º 

Agro B): 

Aluno E: “Foi proveitoso, aprendemos muito, além de ser diversificado e dinâmico, fugindo 

da rotina. Foi um dia proporcionado para a integração de todos, disciplinas, alunos e professores. 

Com isso conseguimos compreender vários assuntos.” 

Aluno Q:“A PPI foi bem interessante, claro pode melhorar muito, mas isso depende do 

interesse de cada um, dos professores juntamente com os alunos. Mas no geral esse projeto foi 

muito bem planejado e executado por todos.” 

Partindo desses relatos, observa-se que a partir da integração percebida pelos alunos, houve 

uma facilidade na compreensão dos assuntos que estavam sendo abordados nas apresentações, 

ocorrendo uma aprendizagem conjunta. Segundo Fazenda (1998), é necessário evidenciar a 

importância do agir e do fazer fundados numa perspectiva de totalidade. Ademais foi observado 

também que eles compreendem a importância da ação em conjunto para a melhoria desta prática. 

Ainda, foi possível analisar que os alunos perceberam a PPI como uma oportunidade para 

construção de conhecimento, onde sentiram-se motivados, pois os temas abordados nas 

apresentações, relacionavam-se diretamente com o curso dos mesmos. Segundo os alunos J (1º 

Agro B) e S (1º Agro C): 
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Aluno J: “Quanto mais projetos com essa característica, mais oportunidades teremos e 

consequentemente mais aprendizado. Considero de grande importância trabalhos nessa linha e que 

possam ser ampliados para outros campus, passando conhecimento e incentivo para os alunos.” 

Aluno S: “Adorei os dias de campo, pretendo ver e participar cada vez mais nestes dias. O 

aproveitamento é cem porcento maior, assim, passando o maior conhecimento e aprendizagem, 

fazendo com que os alunos se interessem mais, além de estar por dentro de assuntos que trata nossa 

área.” 

Segundo Werneck (2006), para a construção do conhecimento ocorrer com significância, é 

necessário propiciar a aprendizagem proporcionando experiências, enriquecendo o dia a dia dos 

sujeitos com materiais didáticos adequados e situações de vida que induzam e facilitem essas 

experiências, ou seja, é preciso que os professores trabalhem de maneira contextualizada e 

integrada, fazendo com que o aluno consiga se perceber dentro do que está sendo trabalhado, assim 

se apropriando do conhecimento, fazendo com que a aprendizagem seja significativa. 

 

CONCLUSÕES 
 

Partindo da análise acerca das percepções dos alunos do primeiro ano do ensino médio do 

Curso Técnico Integrado de Agropecuária, em relação às atividades desenvolvidas na PPI, podemos 

concluir que a implementação desta prática é de grande relevância para o ensino, pois traz uma 

metodologia diferenciada, a qual trabalha com temas de maneira contextualizada, integrando as 

disciplinas básicas e técnicas do curso, além de fazer a integração entre professores e alunos no 

processo de ensino-aprendizagem. 
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RESUMO 

O presente trabalho visa uma capacitação realizada com professores atuantes nas salas de 

recursos em 12 escolas públicas estaduais do município de Uruguaiana, a fim de mostrar novas 

técnicas de ensino para se trabalhar com alunos autistas nas escolas. Nesse sentido se procurou 

destacar a importância do papel do professor como mediador do conhecimento na vida desses 

alunos, bem como estimular a aplicação de jogos didáticos em salas de recursos. Os processos 

metodológicos consistem na aplicação de um questionário com o intuito de analisar o perfil dos 

professores participantes, logo após os professores desempenharam o papel de alunos, participando 

de 9 oficinas lúdicas, onde foram apresentados jogos para se trabalhar o desenvolvimento de 

habilidades com alunos autistas. Após a capacitação realizada foi proposto para os docentes 

realizarem a aplicabilidade das mesmas oficinas em suas respectivas escolas de atuação. 

 Após a realização desse trabalho, se constatou que os professores tiveram um ótimo 

aproveitamento da capacitação, onde eles relataram que a formação continuada na área da inclusão 

de alunos ainda é muito escassa, e que deveria haver mais cursos de capacitação para docentes que 

atuam nessa área, bem como a aplicação das oficinas foram de extrema importância para a 

formação pessoal e profissional desses docentes. Além disso, mostrou que a aplicabilidade de 

atividades lúdicas proporcionou um importante papel no desenvolvimento do ensino-aprendizagem 

dos alunos inclusos das escolas onde as oficinas foram realizadas. 
 

Palavras-Chave:autismo, oficinas lúdicas, formação continuada, ensino-aprendizagem. 

 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Oautismo é classificado como um distúrbio global do desenvolvimento, no qual há um 

comprometimento em diversas áreas do comportamento e do psiquismo, na descrição da 
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Classificação Internacional de Doenças - CID 10 (Organização Mundial da Saúde, 1999). 

No contexto de inclusão escolar, alunos autistas necessitam de um planejamento das práticas 

pedagógicas conforme o seu desenvolvimento (BOSA, 2006). Estes alunos podem despertar 

sentimentos de frustração no professor pelas dificuldades de comunicação, resistência à novidade e 

desorganização diante de desafios (GOLDBERG, 2002; SANINI, 2011; MAROCCO, 2012). 

Nas relações concretas no contexto escolar, valores como respeito e cooperação podem 

serum experimento para as crianças quando a inclusão se efetiva. Ambientes bem planejados, que 

procuram se adequar às necessidades de todos os educandos compreendem a escola como meio 

sociocultural fundamental à constituição dos sujeitos (MATTOS, 2011). 

Por outro lado o professor desempenha um papel fundamental no processo de inclusão social 

dos alunos, pois o profissional precisa conhecer e se apropriar dos problemas de seus alunos, afim 

de sanar ou desenvolver um trabalho dinâmico com alunos inclusos nas escolas. 

O ser professor, no contexto atual, exige certa ousadia aliada a diferentes saberes, na era do 

conhecimento e numa época de mudanças, a questão da formação de professores vem assumindo 

posição de urgência nos espaços escolares (PERRENOUD, 2001). Nessa perspectiva, a formação 

continuada associa-se ao processo de melhoria das práticas pedagógicas desenvolvidas pelos 

professores em sua rotina de trabalho e em seu cotidiano escolar. Além disso, a formação relaciona-

se também à ideia de aprendizagem constante no sentido de provocar inovação na construção de 

novos conhecimentos que darão suporte teórico ao trabalho docente. 

Nesse sentido, a brincadeira é uma instância fundamental de desenvolvimento na infância, 

pois,o ato de brincar das crianças é uma maneira dela expressar seu comportamento habitual de sua 

idade; na brincadeira ela se torna “maior” do que é na realidade, nesse sentido o brinquedo 

proporciona maneiras de desenvolver o cognitivo da criança além de possibilitar a convivência em 

novos espaços físicos com distintas pessoas (VYGOTSKY, 1998). 

 Nesse sentidoeste trabalho teve como objetivo estimular os professores das salas de recursos 

afazerem a utilizaçãodos jogos didáticos através de atividades lúdicas otimizando a aprendizagem 

dos alunos. Da mesma maneirabuscou compreender o programa de Educação Especial denominado 

‘Sala de Recursos’, assim como o papel do professor no processo de inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais na Educação Básica, na medida em que essas Salas têm como 

principal objetivo oferecer o Atendimento Educacional Especializado (AEE) de forma a contribuir 

para com a apropriação do conhecimento científico desses alunos e, dessa forma, contribuir para seu 

processo de inclusão escolar e social. 
 

METODOLOGIA 
 

Este trabalho foi desenvolvido com 20 professores pertencentes às salas de recursos de 12 

escolas públicas de Uruguaiana com o intuito de trabalhar com alunos autistas. Esse estudo teve 

como bases referenciais teórico-metodológicos com a perspectiva interacionista, autores como 

Piaget (1996), Vygotsky (1998), Feurstein (1993), que tratam da temática a cerca do autismo e a 

importância do lúdico na prática pedagógica do professor de educação especial para efetivação do 

processo de aprendizagem do aluno autista e, assim, permitir uma melhor exploração das suas 

potencialidades e possibilidades. 

O trabalho se caracteriza por ser uma pesquisa de caráter quantitativa e qualitativa com 

predominância desta última, segundo Minayo (2003), a pesquisa qualitativa visa à construção da 

realidade, se preocupando com as ciências sociais em um nível de realidade que não pode ser 
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quantificado, trabalhando com o universo de crenças, valores, significados e outros construtos 

profundos das relações que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

O estudo foi dividido em 3 etapas, onde primeiramente foi  realizado a aplicação de um 

questionário para conhecer o perfil dos professores participantes, onde era questionado o tempo de 

atuação nas salas de recursos, sua carga horária e ano escolar que atua na instituição, idade, tempo 

de formação inicial e se durante a atuação nas salas de recursos os professores realizaram cursos de 

formação continuada na área, no segundo momento foi verificado a capacitação propriamente dita 

com a apresentação das atividades lúdicas executadas através das oficinas de jogos. A terceira e 

última etapa compreendia a aplicabilidade dos jogos didáticos nas salas de recursos dos professores 

participantes. O trabalho foi desenvolvido no período de quatro meses de março a junho de 2016. 

No desenvolvimento dostrabalhosos professores fizeram o papel de alunos participando de 9 

oficinas. Sendo a 1ª oficina um jogo como o objetivo de reconhecer os números, as quantidades e 

associar com as figuras, a 2ª oficina era um jogo confeccionado com tampinhas de refrigerante que 

identificam as letras do alfabeto e auxiliam na alfabetização, onde é possível construir as letras dos 

nomes, palavras e também identificam os números.   

Na 3º oficina no jogo trabalha-se a motricidade fina onde no sapato é preciso desenvolver a 

habilidade de colocar os cordões. Na 4º oficina foram trabalhadas as trilhas que tem como propósito 

desenvolver o esquema corporal, a lateralidade e reconhecer o lado direito e o lado esquerdo, bem 

como exercitar o equilíbrio.  Na 5º oficina se trata de um jogo que é representado pelo desenho dos 

pés que servem para identificar o pé do lado direito do pé do lado esquerdo.  Na 6ª oficina foi 

trabalhada em um flanelógrafo no qual representava figuras de animais como o gato, sapo, elefante 

e pato após a apresentação de cada animal cantavam cantigas de roda como "atirei o pau no gato", 

"o sapo não lava o pé", "o elefante incomoda muita gente", "cinco patinhos" entre outras 

estimulando a musicalidade nas salas de recursos.  

Na 7ª oficina foi apresentado o minimercado que é construído com a ajuda das famílias onde 

cada produto é conhecido pelos alunos e de sua familiaridade e na aula eles buscam as embalagens 

que utilizam em casa como sucos, alimentos, produtos de higiene, material de limpeza, entre outros.  

Na 8ª oficina foi feita a confecção de desenhos onde podemos expressar as habilidades artísticas 

através das pinturas e desenhos com tinta guache sobre os mais diversos temas. Na 9ª e última 

oficina tratava-se de um jogo com figuras que foram confeccionadas com material reciclável: como 

a flor, gato, regador, carro, pneu, caracol, óculos entre outros e tem como propósito desenvolver a 

habilidade de colocar a figura de acordo com a palavra. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados da primeira etapa do curso demonstram que 20 professores aceitaram o 

convite para participar do curso oferecido, como indicado na tabela 1, percebe-se que grande parte 

apresentou idade entre 20 a 60 anos, com prevalência do sexo feminino.  

No que se refere à área do conhecimento, todos os professoresatuam nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental (20 professores). No item tempo de instituição, aparecem diferenciais, pois 

alguns professores têm em média mais de 20 anos e outros chegam a estar somente a 1 ano na 

instituição de ensino. A carga horária docente dos professores varia de 20 horas semanais a 60 

horas. 

 
Tabela 1 - evidencia do perfil dos professores atuantes na proposta. 



 

 

393 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

 

 

 

 

Fonte: tabela elaborada pelos autores. 

Ao verificar o tempo de formação inicial de cada professor, se percebe que a maioria tem 

mais de 10 anos de formação inicial. Na questão referente aos cursos de formação continuada, a 

maioria dos professores relatou que já realizaram os mesmos ao longo do tempo de docência, mas 

afirmam que nestas áreas é preciso ter mais investimentos por parte dos governos com o intuito de 

aprimoramentos para salas de recursos proporcionando um melhor desempenho no processo de 

ensino aprendizagem dos alunos. 

Os resultados demonstraram a importância dos processos mediacionais para a aprendizagem, 

permitindo ao aluno ser capaz de resolver os problemas propostos. Foi evidenciada, também, a 

função organizadora da linguagem para o pensamento. 

Quanto às oficinas escolhidas, considerou-se que a abordagem das mesmas éde extrema 

importância para os docentes que atuam no Ensino Fundamental, pois desempenham um importante 

papel nesse contexto, por estarem atuando diretamente com crianças em processo de formação 

intelectual e desenvolvimento de condutas. Diante das necessidades e desafios de trabalhar as salas 

de recursos foi proposto o desenvolvimento de 9 oficinas lúdicas com os professores que  fizeram a 

aplicabilidade em suas salas de recursos e teve como propósito auxiliar no processo de  ensino e 

aprendizagem  dos alunos contribuindo para a sua inclusão escolar. 

 
Figura 1 – Registro da aplicabilidade da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª oficina com os alunos. 

 
Fonte: imagem registrada por um dos professores participantes. 

Figura 2 – Registro da aplicabilidade da 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª oficina com os alunos. 

Características da amostra Nº/anos 

Sexo feminino 20 professores 

Atuação nos anos Iniciais do Ensino Fundamental 20 professores 

Tempo de atuação Mínimo/máximo 1 ano - 20 anos 

Idade mínima – máxima 20 - 60 anos 

Carga horária de trabalho 20 - 60 horas 

Participação em cursos 20 professores 
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Fonte: imagem registrada por um dos professores participantes. 

Assim se verificou grande participação e envolvimento por parte dos professores na 

atividade desenvolvida, bem como o anseio dos mesmos em desejarem que este tipo de trabalho 

possa ter uma extensão dentro das escolas de Uruguaiana, a fim de atingir um número maior de 

professores para assim os mesmos tomarem conhecimento do tipo de trabalho desenvolvido em 

uma sala de recursos, atingindo assim uma melhora significativa na formação pessoal e profissional 

dos professores do município. 
 

CONCLUSÕES 

 

Observamos que o lúdico é uma atividade importante para o desenvolvimento do aluno com 

necessidades especiais, neste caso é preciso que os professores tenham acesso ao conhecimento 

produzido na área da educação, para repensarem suas práticas docentes. O lúdico demonstrou sua 

importância na educação cotidiana dos alunos com autismoa partir do “brincar aprendendo”.Os 

professores envolvidos nesse trabalho demostraram interesse na mudança de suas práticas, mas 

apontam que os sistemas de ensino têm lidado com a questão por meio de medidas facilitadoras 

para atendem ao desafio da inclusão, pois qualificar uma escola para receber estes alunos implica 

em medidas que visam reestruturar o ensino e suas práticas usuais.  

Logo na inclusão, não é a criança que se adapta à escola, mas a escola que para recebê-la 

deve se transformar. Assim diante deste cenário a formação continuada de professores é 

indispensável para a melhoria da qualidade de ensino nas salas de recursos. 
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RESUMO 

 

É uma necessidade capacitar o professor para um trabalho pedagógico no enfoque das 

questões sociais e interdisciplinaridade. A discussão da ética é uma alternativa a ser adotada no 

ambiente escolar, onde o professor deve atuar na construção da criticidade usando a ética como eixo 

norteador em todas as dimensões da vida social. Visto isso, o trabalho tem como objetivo primordial 

investigar as concepções sobre ética de alunos de um curso de licenciatura e ainda, estabelecer uma 

estratégia de inserção de aspectos éticos na aprendizagem cientifica que esteja ligada à cidadania na 

formação inicial dos professores. A problemática em torno da questão ética pode ser inserida de 

várias formas no âmbito da educação cientifica, uma delas é a abordagem dos Direitos Humanos. 

Nessa perspectiva, foi proposta a treze alunos a leitura da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. Em seguida foi solicitado que excluíssem um artigo justificando a sua escolha, e também 

ocorreu a realização de um questionário sobre noções de ética. Após a escolha dos artigos, surgiram 

alguns questionamentos sobre impunidade, cultura, democracia, dignidade humana e polêmicas 

sociais atuais. A pesquisa buscou identificar as percepções que os acadêmicos têm a respeito de 

ética, promovendo reflexões e compreensão sobre leis e conceitos relacionados a ela. Ética e moral 

desenvolvidas na formação dos professores, possibilita a compreensão do seu processo formativo e 

o compromisso no desenvolvimento de cidadãos.  
 

Palavras-Chave: Docência, Ética, Reflexão, Cidadania.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Assumir uma perspectiva problematizadora que estabeleça as interfaces entre o ensino e a 

abordagem de questões sociais representa uma demanda em expansão na formação docente. As 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, nos cursos de licenciatura plena (artigo 2º), detalha que os currículos devem ter “outras 

formas de orientação inerentes à formação para a atividade docente, entre as quais o preparo para: 

[…] o acolhimento e o trato da diversidade” (BRASIL, 2002, p.1). Observa-se a necessidade em 

capacitar o professor para um trabalho pedagógico com questões dessa natureza, de forma a 

protagonizar a participação do aluno e a interdisciplinaridade das áreas do conhecimento. 

Uma alternativa viável a esse panorama é a discussão do conceito de ética, uma expressão 

que envolve atributos dos costumes e dos hábitos humanos, vinculada ao entendimento das noções e 

dos princípios que fundamentam a moralidade social e a vida individual, a fim de permitir a 
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reflexão sobre as ações sociais, intrinsecamente, relacionadas aos interesses coletivos e individuais 

(BATISTA; GOLDIM; FRITSCHER, 2005). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) retratam a ética como um tema transversal a 

ser introduzido no âmbito escolar. 

 
A reflexão ética traz à luz a discussão sobre a liberdade de escolha. A ética interroga sobre a 

legitimidade de práticas e valores consagrados pela tradição e pelo costume. Abrange tanto 

a crítica das relações entre os grupos, dos grupos nas instituições e perante elas, quanto a 

dimensão das ações pessoais. Trata-se portanto de discutir o sentido ético da convivência 

humana nas suas relações com várias dimensões da vida social: o ambiente, a cultura, a 

sexualidade e a saúde (BRASIL, 1998, p. 25). 

 

É nesse contexto que o desenvolvimento de estratégias para discussão da temática na 

formação docente torna imprescindível. O profissional educacional deve estar vinculado a 

construção da autonomia moral e criticidade, utilizando a ética como eixo norteador, em situações 

didáticas que envolvem posicionamentos e concepções de dimensão histórica e política. Dessa 

forma, o presente trabalho visa investigar as principais concepções sobre ética apresentadas por 

alunos de um curso de licenciatura. Além disso, descrever uma alternativa de inserção de aspectos 

éticos na promoção de uma aprendizagem científica cidadã na formação inicial de professores. 
 

METODOLOGIA 
 

A problemática em torno das questões éticas pode ser inserida e discutida no âmbito da 

educação científica através de diferentes alternativas que auxiliem na preparação do aluno para o 

exercício da cidadania. Um mecanismo viável é a abordagem dos Direitos Humanos conforme 

estabelecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH, 1948).  

Dessa forma, a metodologia aqui descrita propôs a utilização da DUDH como alternativa 

para inserção da ética e da cidadania no Ensino de Ciências. A atividade foi desenvolvida com treze 

alunos do terceiro semestre do curso de Ciências Biológicas – Licenciatura Plena, na Universidade 

Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI Campus Santiago). O trabalho estava 

vinculado ao conteúdo programático da disciplina de Laboratório de Ensino de Ciências II, 

desenvolvido ao longo do primeiro trimestre letivo de 2015. 

A estratégia visou difundir as características da DUDH através da leitura e reflexão dos 

itens. Os alunos foram divididos em grupos de no máximo quatro alunos, e cada grupo deveria em 

consenso, optar pela exclusão de um artigo da DUDH, justificando a sua escolha.  

Da mesma forma, tendo em vista a intenção em fomentar o desenvolvimento de um trabalho 

pedagógico voltado para a cidadania, como “eixo vertebrador da educação escolar” (BRASIL, 

1998, p. 23), e objetivando promover a formação de professores capazes de cultivar um pensamento 

crítico acerca dos problemas relativos à convivência social, propôs-se a resolução de um 

questionário pelos acadêmicos para investigar as suas principais concepções sobre ética. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi utilizada a abordagem qualitativa. Para análise de 

dados dessa pesquisa foi utilizada a técnica de Discurso do Sujeito Coletivo (LEFÈVRE e 

LEFÈVRE, 2003), que busca integrar vários discursos individuais num único discurso que descreve 

significativamente as representações do coletivo investigado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A estratégia proposta e descrita pelo presente trabalho contou com a participação de treze 

alunos, sendo seis do sexo feminino e sete do sexo masculino, organizados em grupos de até quatro 

alunos. Cada grupo realizou a leitura e reflexão da DUDH e estabeleceu argumentos para exclusão 

de um dos itens constituinte da mesma. A atividade buscou exercitar o espírito crítico dos alunos, 

autonomia ética e moral.  

Um dos itens escolhido pela maioria dos grupos para tarefa foi o Artigo 5º “Ninguém será 

submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes”. Entre os 

argumentos estabelecidos foram relatados as ações criminosas de assassinos e pedófilos que 

permanecem impunes, principalmente em agressões às crianças, aos idosos ou aos portadores de 

necessidade especiais.  

No mesmo contexto, foi selecionado o Artigo 11º “Toda a pessoa acusada de um ato 

delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de 

um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas”. A 

discussão desse artigo envolveu o direito penal, a violação de provas e a corrupção de testemunhas 

de crimes.  

A partir da escolha dos itens e suas respectivas justificativas de exclusão, foi possível ainda, 

estabelecer um debate sobre questões culturais, democracia, dignidade humana e polêmicas sociais 

atualmente em destaque (por exemplo, caso Bernardo). Temas esses, que estão de acordo com a 

perspectiva de Demo (2005, p.10), quando afirma que “viver a relatividade da vida sem relativismo 

é hoje um dos desafios éticos mais contundentes e urgentes, em particular para práticas 

democráticas”. Também com as Diretrizes Curriculares Nacionais que enfatizaram esses objetivos 

ao afirmarem que educação deveria se pautar pelos “princípios éticos da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum” (BRASIL, 1998, p. 4). 

As concepções sobre ética estão apresentadas nos discursos coletivos dos participantes. 

Estes discursos estão representados por meio de uma ideia central (IC) e o respectivo número de 

adeptos. Em alguns casos, um mesmo participante aderiu a mais de uma IC ou não respondeu a 

questão. 

Para a pergunta I: O que você entende por Ética? 

IC I.1- Respeito ao próximo (5) – aprender a respeitar os indivíduos independente da sua 

diversidade cultura, étnica ou social. 

IC I.2- Conduta em sociedade (5) – saber mediar as ações no convívio social. 

IC I.3- Bom senso (4) – respeitar opiniões variadas sobre determinado assunto, priorizando 

as decisões pelo bem comum. 

IC I.4- Ser honesto (3) – entender aspectos referentes ao conceito de honestidade. 

DSC I – Ética pode ser definida como mecanismo para estimular o respeito e honestidade no 

convívio social. 

Para a pergunta II: Como você diferencia os termos Ética e Moral? 

IC II.1- Certo e Errado (7) -  a moral visa identificar o que pode ser considerado uma atitude 

correta para o bem comum. E a ética faz o julgamento dos itens. 

IC II.2- Dignidade e Justiça (3) – a moral é imposta pela sociedade e pela justiça. A ética 

compreende o estudo da moral e dignidade humana  

DSC II – Os termos ética e moral são facilmente confundíveis, mas a moral estimula a 

coletividade e a ética o julgamento destas atitudes. 
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Para a pergunta III: Em que situações você faz uso da Ética e seus atributos no seu dia-a-

dia? 

IC III.1- Convívio Social (8) – relacionamentos estabelecidos no local de trabalho, na 

universidade ou ambientes informais. 

IC III.2- De forma permanente (3) – a ética deve perpassar todas as situações sociais em que 

um indivíduo seja parte integrante. 

DSC III – A ética se faz necessária nos contextos variados de uma sociedade. 

As experiências que perpassam o tema ética permitem análises de valores e da 

responsabilidade da educação na construção da cidadania do indivíduo. A necessidade do 

tratamento da interface entre ciência e ética objetiva o estabelecimento de uma aprendizagem que 

supere a ideia de Ciência como neutra e a-histórica, pois “ética não implica permissividade, 

relativismo, mas tomada crítica de posição” (DEMO, 2005, p.52).  

Em relação à formação docente, inserir no discurso do professor a criticidade e a ética pode 

auxiliar no estabelecimento do respeito à diversidade, aos direitos humanos, e na desmistificação do 

senso comum, a fim de possibilitar a significativa alfabetização científica. 

A ética questiona a legalidade de práticas e valores aprovados pela tradição e pelo costume 

(FERNANDES e PADULETO, 2010). Diante de crise de valores públicos e privados e da sociedade 

como um todo, torna-se relevante que a temática da igualdade e da dignidade humana não faça parte 

apenas de textos legais, mas que, igualmente, seja internalizada por todos que atuam no âmbito 

escolar. 

Segundo Kant (1997), a condição de sujeito ético é atingida apenas se o interesse do 

praticante corresponder à amplificação das aspirações, deixando de estar condicionada pelas 

contingências presentes na realidade empírica e vindo a coincidir com a forma pura da lei moral que 

afirma que o agir em prol do autointeresse deve ser considerado uma legislação universal. 

No que se refere propriamente ao cotidiano das salas de aula, temas como clonagem, 

engenharia genética ou transplantes podem ser trabalhados pelos professores, especificamente nas 

ciências da natureza, quando abordarem, por exemplo, conteúdos como a citologia, embriologia ou 

genética. As interfaces com a ética podem ser estabelecidas mediante a problematização desses 

temas, por exemplo: em que situações a utilização de célula-tronco merece ser considerada crime?  

O trabalho pedagógico com questões dessa natureza pode ainda ser ampliado de forma 

multidisciplinar. Muitas são as formas de desenvolver questões éticas e sociais a partir dos 

conteúdos científicos escolares, cabe ao professor, com base no reconhecimento de suas turmas, 

sensibilizar e realizar as contextualizações sugeridas. Para Miranda e Rodrigues (2011): 

 
Cabe ao professor buscar não só as formas de apresentar temas sociais por meio de recursos 

didáticos, como também os meios de discutir em sala temas da atualidade. Discutir temas 

atuais e que estão na mídia é uma ótima oportunidade de contextualizar os conteúdos de 

cunho social no dia a dia do aluno (MIRANDA e RODRIGUES, 2011, p. 16). 

 

Ética e moral desenvolvidas com alunos de graduação, futuros docentes, possibilita a 

compreensão do seu processo formativo e o compromisso na construção da cidadania do indivíduo. 

Leite e colaboradores (2014) parafraseando Edgar Morin (2011) relatam os sete itens necessários à 

educação futurista, partindo de uma realidade cada vez mais complexa e globalizada, que carece de 

compreensão, ética e cultura planetária. Do mesmo modo, a relevância de buscarmos uma formação 

multifuncional, capaz de atender a unidade e diversidade humana. 
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CONCLUSÕES 
 

A presente pesquisa busca identificar as percepções que os acadêmicos têm a respeito de 

ética, promovendo reflexões e compreensão sobre leis e conceitos relacionados a ela. Os grupos de 

alunos participantes da leitura da DUDH puderam realizar a atividade e com isso surgiram debates 

sobre questões polêmicas da atualidade. 

Assuntos referentes à ética e aos valores humanos encontram-se em todos os ambientes e 

disciplinas. Com relação às ciências da natureza, temas como, por exemplo, a manipulação genética 

podem ser associados e discutidos nesse âmbito, cabendo ao professor contextualizá-los, já que a 

escola possui muitas possibilidades de mostrar a ética como fator imprescindível para a evolução de 

uma sociedade. 

Percebe-se a importância da formação de educadores que priorizem a transmissão de valores 

tais como respeito, justiça, honestidade, solidariedade. No entanto, os educadores só podem 

construir valores éticos nos indivíduos se antes coloca-los em prática na sua existência. “As 

qualidades ou virtudes são construídas por nós no esforço que nos impomos para diminuir a 

distância entre o que dizemos e o que fazemos” (FREIRE, 1996, p. 26). Sendo assim, é necessário 

criar uma base sólida de saberes e competências que possibilitem desenvolver cidadãos críticos e 

conscientes quanto aos seus de direitos e deveres diante de tantos dilemas que permeiam a nossa 

sociedade. 
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RESUMO 

No decorrer das atividades propostas nas disciplinas de Laboratório de Ensino de 

Matemática e em discussões propostas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) – Subprojeto Matemática, percebeu-se uma nítida dificuldade dos estudantes que atuam no 

curso de Licenciatura em Matemática no que tange as atividades que trabalham com conceitos 

geométricos, por este motivo, o presente trabalho intenta identificar quais os subsunçores estão 

presentes e/ ou ausentes na estrutura cognitiva dos acadêmicos de Licenciatura em Matemática 

matriculados no componente curricular de Laboratório de Ensino de Matemática II, no tocante ao 

conceito de área outrossim, fundamenta-se em perspectivas teóricas de Ausubel, Novak e Hanesian 

(1980) e Cury (2007), de modo a subsidiar os escritos e dimensões analíticas. O desenho teórico-

metodológico delineia-se mediante uma pesquisa de cunho qualitativo, tendo como produção de 

dados um teste diagnóstico na perspectiva de Novaes (1968), realizado com acadêmicos do curso de 

Matemática-Licenciatura da Universidade Federal do Pampa – Campus Itaqui, com a finalidade de 

localizar, analisar e identificar as causas das dificuldades dos estudantes. Como desdobramento nas 

análises dos dados, as conclusões permitem considerar que os acadêmicos apoiam-se nas 

lembranças de uma aprendizagem mecânica para resolver determinadas questões e que, a Teoria a 

Aprendizagem Significativa seja utilizada em cursos de Licenciatura não somente em leituras ou em 

discursos vazios de significação mas que sim, possam utilizar desta teoria para buscar um aporte 

para uma efetiva construção significativa do conhecimento dos acadêmicos.  

 
Palavras-Chave: Formação de Professores, Geometria, Aprendizagem Significativa, Laboratório de Ensino 

de Matemática 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho desenvolveu-se no âmbito do Componente Curricular de Laboratório de Ensino 

de Matemática IV da Universidade Federal do Pampa – Campus Itaqui, cuja ementa prevê ações 

interdisciplinares entre Ensino-Pesquisa-Extensão (PPC – MATEMÁTICA, 2014) e está 

diretamente vinculado as discussões realizadas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID)/CAPES da Universidade Federal do Pampa – Campus Itaqui. 

Mediante observações realizadas em sala de aula pelo docente, foi verificado a ineficácia das 

soluções dadas pelos estudantes às atividades propostas no Componente Curricular de Laboratório 

de Ensino de Matemática II, no que tange os conteúdos/conceitos programáticos para este 

componente, a saber: conceitos de geometria plana e espacial, grandezas e medidas (PPC – 

MATEMÁTICA,2014), desta forma, optou-se pelo trabalho com conceitos referentes à Geometria 
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Plana pois, de acordo com Biembengut e Silva (1995), a geometria faz parte do currículo do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio, em devidas proporções. Porém, por muito tempo foi relegada à 

disciplina de Educação Artística ou foi apresentada no final do programa de Matemática. Assim, é 

possível inferir que esta importante área do conhecimento, muitas vezes, tem sido negligenciada, 

tratada sob uma certa forma teórica e com isso tem se tornado árida e sem sentido para boa parte 

dos estudantes e até professores. Dito isso, parte-se do pressuposto de que acadêmicos regularmente 

matriculados em semestres intermediários de um curso de Licenciatura em Matemática, são eles: 

quarto e sexto semestres, deem indícios de uma aprendizagem significativa, na perspectiva 

Ausubeliana no que concerne o conceito de área. 

Para tanto, buscou-se identificar quais os subsunçores11 estão presentes e/ou ausentes na 

estrutura cognitiva dos acadêmicos de Matemática – Licenciatura matriculados no Componente 

Curricular de Laboratório de Ensino de Matemática II, no que se impele o conceito de área; pois 

julga-se necessário, porém não só suficiente, que para que um professor/futuro professor de 

Matemática seja bem sucedido em suas atividades profissionais, este tenha domínio dos saberes 

matemáticos adjacentes a sua prática profissional e que tenha consciência sobre o que concebe 

como sendo conhecimento matemático. 
 

METODOLOGIA 
 

Foi usado como instrumento de produção de dados, um teste diagnóstico na perspectiva da 

professora Maria Helena Novaes, na qual, o diagnóstico escolar tem duas finalidades, a primeira 

consiste em localizar, analisar e identificar as causas das dificuldades dos estudantes e a segunda a 

de identificar e avaliar as áreas de aprendizagem (NOVAES, 1968). Para a discussão dos resultados, 

usou-se a primeira finalidade proposta por Novaes (1968), justamente com o intuito de propiciar 

discussões futuras com os acadêmicos e docentes da licenciatura sobre quais são e como amenizar 

as dificuldades dos estudantes nos conceitos estudados.  

Este teste foi dividido em eixos para possibilitar um maior entendimento sobre em qual nível 

de escolaridade os sujeitos de pesquisa demonstram maiores dificuldades em relação ao conceito de 

área e verificar quais subsunçores estão ou não presentes na estrutura cognitiva dos mesmos, a 

saber: Eixo Intuitivo, Eixo Numérico e Formalização de Conceitos, os quais serão explicitados com 

maior ênfase na análise dos dados desta pesquisa. 

Para um maior aprofundamento nos dados produzidos nesta pesquisa, será utilizada para 

posterior discussão, também, as classificações para a análise de erros apresentadas por Cury (2007), 

bem como, a identificação da presença ou ausência dos subsunçores na perspectiva de Ausubel, 

Novak e Hanesian (1980). 

Foram sujeitos desta pesquisa, 15 estudantes universitários matriculados regularmente no 

Componente Curricular de Laboratório de Ensino de Matemática II, o qual salienta-se que alguns já 

cursaram e obtiveram aprovação no Componente Curricular de Geometria Plana enquanto outros 

estão cursando este componente. Foi realizada a distinção entre estes estudantes para a análise dos 

dados, porém, cabe ressaltar que esta não é uma pesquisa comparativa, mas sim, uma investigação 

acerca da estrutura cognitiva destes estudantes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

                                                 
11 Conceito já existente na estrutura cognitiva do aprendiz que serve como aporte a uma nova informação, permitindo ao 

educando atribuir-lhe significado (Ausubel, Nokak e Hanesian, 1980, p.05).   
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Conforme enunciado nos pressupostos metodológicos, para um maior aprofundamento nos 

dados produzidos nesta pesquisa, foi utilizada as classificações para a análise de erros apresentadas 

por Cury (2007), a saber: Classe A, categoria no qual é contemplada às resoluções corretas. Classe 

B, caracteriza os exercícios dos estudantes que desenvolvem grande parte do raciocínio esperado 

para uma determinada questão, mas ao final respondem de forma não satisfatória. Classe C, 

corresponde aos exercícios que os estudantes cometem “erros coerentes”12. 

A Classe D, engloba as questões de estudantes que erraram por não entenderem o 

conteúdo/conceito que está sendo abordado e também reúne exercícios de estudantes que tentam 

fazer a questão de uma forma sem sentido apenas para não deixar a questão sem resposta. Classe E, 

caracteriza-se pelos erros originados pela falta de atenção ou dificuldade em conteúdos/conceitos 

trabalhados, por exemplo, erros em operações com números reais, o qual compromete o resultado 

final do exercício que está sendo resolvido. 

Para este trabalho, deu-se um maior enfoque aos erros da Classe E, por tornarem-se 

pertinente para a identificação de quais são os subsunçores ausentes na estrutura cognitiva dos 

acadêmicos.  

Quanto a organização dos dados produzidos, foi estruturado um quadro para a organização 

das respostas dos estudantes para cada eixo do teste diagnóstico, conforme ilustrado no Quadro 1. 

Quadro 1: Exemplo de organização dos Dados da Pesquisa 

Eixo 

Estudante Questão W Questão X Questão Y Questão Z 

A     

B*     

Os eixos foram denominados de Eixo Intuitivo, com questões de livros didáticos de 

matemática dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Eixo Numérico, com questões oriundas de 

livros didático de matemática dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Eixo de Formalização com 

atividades retiradas de livros didáticos de matemática do Ensino Médio e Ensino Superior.  

Estes eixos foram organizados de forma a contemplar a organização proposta por Moreira 

(2006), apresentado na Figura 1, no que diz respeito ao modelo ausbeliano de diferenciação 

progressiva, no qual, consiste em organizar o conteúdo de forma que conceitos mais gerais sejam 

aprendidos antes de conceitos mais específicos. Cada eixo foi organizado de acordo com um dos 

casos de diferenciação progressiva proposto por Ausubel, respectivamente. 

                                                 
12 São erros de estudantes que, quando não entendem o processo que deve ser realizado, partem das informações que 

possuem para deduzir o que deveria ser feito no exercício em questão. 
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Figura 1: Representação esquemática do modelo ausbeliano de diferenciação progressiva 

Fonte: (MOREIRA, 2006, p.33) 

Quanto aos estudantes, foram nomeados com as letras do alfabeto para manter o sigilo dos 

envolvidos na pesquisa e em alguns, há a presença do asterisco por estes estarem cursando o 

Componente Curricular de Geometria Plana no ato do desenvolvimento do teste diagnóstico. 

O Eixo Intuitivo possuía três questões e dentre estas, destaca-se a questão número 1 (Figura 

2), a qual indagava sobre área de diferentes figuras em tamanhos ampliadas e reduzidos e se 

poderíamos dizer que as áreas eram as mesmas. 

De acordo com as figuras abaixo, pode-se dizer que estas têm a mesma área? Justifique: 

 
Figura 2: Questão número 1 do teste diagnóstico 

Fonte: Autores 

 Nas respostas dos estudantes, pode-se perceber em sua maioria (66,6%) o erro da Classe B, 

onde os sujeitos propuseram um encaminhamento esperado para uma questão intuitiva, porém, 

destacando o nível de escolaridade em que se encontram, esperava-se um maior aprofundamento 

conceitual para a resolução da mesma. Apenas dois estudantes responderam de acordo com o 

esperado, destacando conceitos como proporcionalidade e levantando a hipótese da organização de 

uma unidade de medida padrão para descobrir a área das figuras. 

Com isso, pode-se perceber que os estudantes não aprenderam significativamente as 

relações de proporcionalidade de figuras e pode-se inferir que o subsunçor referente as noções 

intuitivas de área, como a separação em unidades de medidas, trabalhados originalmente no 

segundo ano do Ensino Fundamental estão ausentes na estrutura cognitiva de 66,6% dos sujeitos 

dessa pesquisa. 
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Quando ao Eixo Numérico, eixo este que também possuía três questões, ressalta-se as 

respostas dos estudantes para as questões 4 e 6, as quais, questionavam sobre a área de 

determinados triângulos, dados dois catetos e/ou um ângulo e a área de um retângulo no qual uma 

de suas arestas tinha como medida um número irracional na forma de radical, respectivamente. 

Observou-se que os estudantes resolveram a questão de número 4 (Figura 3) de acordo com 

a classificação de Cury (2007) para a Classe E, no sentido em que, os estudantes observaram a 

presença de um triângulo e dois catetos e aplicaram o Teorema de Pitágoras, porém, não voltaram 

ao que pedia no exercício, ou seja, o cálculo da área e, também, não justificaram o porque do uso 

deste algoritmo. Com isso, pode-se inferir que há indícios de uma aprendizagem mecânica no que 

concerne o trabalho com triângulos, pois, o estudante ao se deparar com um triângulo com a 

ausência de um cateto, diretamente recorre ao Teorema de Pitágoras e dá como exercício resolvido. 

Determine a área dos retângulos da figura abaixo e justifique o método utilizado. Dica: É 

necessário utilizar outros conceitos além dos geométricos? Porque? 

 
 

Figura 3: Questão número 4 do teste diagnóstico 

Fonte: Autores 

Já no Eixo de Formalização, das três questões propostas para o eixo, 80% dos estudantes 

deixaram todas as questões em branco. A piori, com este dado pode-se concluir que os estudantes 

têm determinadas dificuldades quanto aos conceitos/conteúdos de geometria estudados no Ensino 

Médio e demonstrados/teorizados no Ensino Superior em um curso de Licenciatura em Matemática. 

Quando aos 20% que responderam as questões do eixo, 12% apresentaram erros da Classe E 

da forma em que, para não deixar a questão em branco, alguns apenas escreveram o algoritmo com 

o qual poderia ser resolvido a questão ou escreveram “não sei fazer esta questão” no espaço 

destinado a resolução das mesmas. Destaca-se ainda que a questão número 9 do teste diagnóstico 

era oriunda de um livro que é bibliográfica básica no Componente Curricular de Geometria Plana e 

que, apenas 2 respostas estavam corretas. 
 

CONCLUSÕES 
 

Pode-se concluir com este trabalho que os subsunçores estão em sua maioria, ausentes na 

estrutura cognitiva dos acadêmicos e que estes, apoiam-se nas lembranças de sua aprendizagem 

mecânica para resolver determinadas questões. Porém, cabe destacar que a aprendizagem mecânica 

é um dos caminhos para uma aprendizagem significativa. 

Ainda, por ser o lócus de pesquisa deste trabalho um curso de formação de professores de 

matemática, pensa-se que é de extrema valia que estes professores em formação não tenham contato 

apenas com a Teoria a Aprendizagem Significativa em leituras ou em discursos vazios de 

significação mas que sim, possam utilizar dessa teoria para buscar um aporte para uma efetiva 

construção significativa do seu próprio conhecimento. 
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RESUMO 

A presente pesquisa é um recorte da tese de doutoramento, ainda em andamento, sobre a 

docência iniciante na universidade. Neste trabalho, iremos apresentar as compreensões e percepções 

sobre iniciação à docência de um grupo de professores iniciantes atuantes no curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, na qual realizamos a investigação por meio da metodologia do Discurso do Sujeito 

Coletivo– DSC. Optamos por esta estratégia metodológicauma vez que buscamos compreender a 

coletividade de um grupo de jovens professores ingressantes no magistério superior logo após o 

término do curso de doutoramento. Desse modo, com base na análise desenvolvidairemos 

apresentar, neste artigo, apenas um dos discursos construídos a partir da união da fala dos sujeitos 

pesquisados: de estudante a professor universitário. Nas problematizações realizadas, a partir do 

referido discurso os sujeitos destacaram as dificuldades de assumir a tarefa de ‘dar aulas’, bem 

como organizar suas atividades no ensino. Também anunciaram a necessidade de investimento e 

adoção, por instituição, de estratégias de formação continuada aos professores iniciantes, levando 

em consideração os desafios enfrentados pelos mesmos nos primeiros anos de experiência.Além 

disso, os discursos evidenciaram grande dificuldade em compreender o papel de ser professor e 

pesquisador na universidade atual.  

 

Palavras-Chave:Professor iniciante, desafios da docência, universidade, inserção à docência. 
 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Entendemos como professor iniciante aquele que tem na docência sua primeira experiência 

profissional. Em muitos casos, este apresenta um perfil jovem, com no máximo 35 anos e com 

histórico acadêmico quase que emendando a graduação na pós-graduação. Além disso, este jovem 

professor pode ter ingressado na docência universitária logo após o termino do curso de doutorado. 

Na pesquisa, aqui apresentada, este é o perfil do grupo de professores iniciantes investigados. 

Seguindo o pensamento de Feixas (2002) e Hubermam (1995) compreendemos que o 



 

 

409 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

professor iniciante é aquele que se encontra em seus primeiros três anos de experiência docente. 

Este professor iniciante tem como característica pouca ou nenhuma experiência didática anterior 

(BOZU, 2010). Desse modo, o professor iniciante é um profissional que está vivendo uma fase de 

aprendizagem sobre o ser professor universitário.  

O período de iniciação à docência universitária pode variar de acordo com referencial teórico. 

Alguns autores como Tardif (2002) entendem que este período se estende até o sétimo ano de 

experiência. No entanto, corroboramos que a intensidade dos primeiros três anos é marcada por 

desafios tanto pessoais - de superação de angustias - como profissionais de descobrimento 

pedagógico e aprendizagem das questões didáticas. Sendo assim, entendemos que são nas primeiras 

vivencias que professor iniciante organiza sua ação educativa desenvolvendo seu estilo docente.   

Desse modo, compreendemos que a fase de iniciação à docência é nutrida por desafios acerca 

da prática pedagógica. É também uma etapa de aprendizagem, uma vez que o professor iniciante 

deverá criar estratégias de superação das dificuldades e percalços enfrentados nos primeiros anos de 

experiência. Diante disso, torna-se relevante a realização de estudos sobre o professor iniciante, 

desvendando suas particularidades e compreendendo os desafios do processo de ingresso ao 

magistério superior. Nessa perspectiva, esta pesquisa tem como objetivo apresentar as 

compreensões e percepções sobre a docência de um grupo de docentes iniciantes atuantes no curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Com isso, 

buscamos analisar os discursos sobre o processo de inserção profissional e os primeiros desafios 

enfrentados por estes professores iniciantes nesta etapa.  
 

METODOLOGIA 
 

A organização metodológica desta pesquisa foi subdividida em três momentos. Primeiramente 

foi feito um contato com a Pró-reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoal – PROGEP, a partir 

disso tivemos acesso a lista de docentes contratos no período de 2013 a 2015. Posteriormente, foi 

realizado um mapeamento em quais institutos estes docentes estavam lotados. No Instituo de 

Ciências Biológicas – ICB foram contratados neste período sete novos professores. Com base 

nesses nomes, buscamos as informações referentes ao perfil destes docentes pelas informações 

contidas no currículo lattes. Destes sete docentes iniciantes 5 tinham obtido o ingresso no 

magistério superior com menos de um ano após o termino do doutorado.  Destes sujeitos, quatro 

aceitaram o convite de participação nesta pesquisa. Sendo assim, nosso último movimento foi de 

entrevistar estes sujeitos, visando compreender por meio dos seus discursos um pensamento 

coletivo acerca desta fase inserção à docência universitária.  

Em continuidade ao desenvolvimento metodológico desta investigação utilizamos o método 

do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). De acordo comLefèvre e Lefèvre (2005, p. 21), “a técnica 

do DSC constitui-se um recurso metodológico que permite a realização de pesquisas de resgate das 

opiniões coletivas [...]”. Com isso, este enfoque metodológico envolve diferentes pessoas falando 

sobre um determinado tema, porém, são a partir das interações entre o “eu” e os “nós” das falas que 

são potencializados a construção do discurso. Sendo assim, essa abordagem busca, por meio do 

coletivo, através da opinião dos sujeitos dar a voz a seus posicionamentos e argumentos sobre um 

determinado tema de investigação (LEFEVRE e LEFEVRE, 2005). Desse modo, justificamos a 

opção por este método uma vez que os sujeitos pesquisadosfazem parte de um mesmo conjunto com 

características afins favorecendo por meio da expressão de vários sujeitos – os professores 
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investigados- um discurso particular, mas que representa um pensamento coletivo.As escritas dos 

professores foram produzidas por meio de uma entrevista. Depois da leitura atenta do conjunto de 

entrevistas, as mesmas foram organizadas em operadores metodológicos, sendo eles: a) as 

Expressões-Chaves (EC); b) as Ideias Centrais (IC); c) as Ancoragens e, por fim foi construído o 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Tabela 1: Discurso do Sujeito Coletivo: de estudante a professor universitário 

Discursos do sujeito coletivo (DSC): de estudante a professor universitário iniciante 

Na minha trajetória acadêmica a opção inicial não foi exatamente à docência universitária, quando 

eu estava ainda no segundo grau eu tinha interesse por trabalhar com alguma coisa ligada a ciência 

e ai a intenção sempre foi trabalhar com ciência. Talvez a docência tenha vindo como uma 

consequência da pesquisa, uma vez que ninguém é formado para dar aula na universidade, na 

biologia nós somos formados ou para dar aula para o ensino fundamental ou para dar aula para o 

ensino médio. Depois você se vê um professor que tem que ensinar o que você aprendeu na tua 

graduação, isso chega a ser um choque. Eu vejo assim, nós não temos hoje uma formação para 

graduação, se eu quiser uma formação mais pedagógica que eu vá fazer isso na graduação, eu vou 

ter que fazer uma pós-graduação na área da educação, a minha pós graduação não é na área da 

educação. Então como dar aula? O que fazer com os alunos da graduação?  Acaba que a gente se 

inspira nos exemplos dos professores que nos deram aula, os melhores professores ou aquela aula 

que eu achei mais legal. É muito solitário passar por este momento novo de ser professor 

universitário, ainda ontem éramos alunos e hoje temos que enfrentar muita coisa para dar uma boa 

aula. Mexer no sistema, planejar aula, estudar, são muitas atividades que passam a fazer parte da 

rotina de ser professor. Não temos orientação sobre isso. Temos que nos virar sozinhos. Nós saímos 

como pesquisadores e acabamos nos tornando professores.  
Fonte: Autores 

Podemos analisar, com base no discurso acima, o quanto a fase de iniciação à docência gera 

angustias no fazer pedagógico. O relato dos professores está arraigado em argumentos sobre o não 

estar preparado para ser professor. Segundo Feixas (2002) muitos dos jovens professores chegam na 

docência universitária sem ter recebido nenhuma formação didática. O grupo investigado apresenta 

este perfil, egressos de seus doutorados que alcançaram uma vaga no quadro de professores de uma 

universidade federal muito rápido.  

Desse modo, conforme evidenciado no DSC, os professores pesquisados, ao assumirem a 

docência como profissão não sabem, muitas vezes, como lidar com as questões do ensino. Isso 

decorre pelo fato de que na sua vida acadêmica as experiências que constituem sua identidade 

profissional são fortemente vinculadas pesquisa. Conforme a DSC: de professor a docente 

universitário iniciante “Talvez a docência tenha vindo como uma consequência da pesquisa”. Este é 

um grande dilema para os jovens professores, como ser professor e pesquisador?  

Com relação a isso, Bozu (2010) afirma que o início da carreira no magistério superior é um 

largo passo no processo de desenvolvimento profissional. Ainda segundo a autora, este é um 

período de complexa problemática, uma vez que é composto por um misto de sentimentos e 

sensações. Por momentos o professor iniciante tem que lidar com o vazio profissional, nutrido de 

dificuldades e de dúvidas e, ao mesmo tempo, aprender com sua rotina as atividades que fazem 
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parte do trabalho educativo. Logo, a pesquisa - como um dos pilares de atuação dos professores 

universitários - deve ocupar espaço nas atividades desses professores. No entanto, não pode bastar-

se a isso como quando ainda estudantes. É necessário estabelecer elos integradores entre o ensino e 

a pesquisa para que o abismo entre essas duas esferas seja diminuído. 

Sendo assim, a fase de iniciação à docência é um período de intensa aprendizagem e 

sobrevivência de desafios no caminho para o conhecimento dos saberes específicos do ser professor. 

Para Papi de Martins (2010, p. 43) os primeiros anos de exercício profissional: 
Podem tornar-se um período mais fácil ou mais difícil, dependendo das condições 

encontradas pelos professores no local de trabalho, das relações mais ou menos favoráveis 

que estabelecem com outros colegas, bem como da formação que vivenciam e do apoio que 

recebem nessa etapa do desenvolvimento profissional. 

Nesse sentido, sobre a rede de apoio a este professor iniciante, podemos observar que segundo 

a DSC: de estudante a professor universitário iniciante “Mexer no sistema, planejar aula, estudar, 

são muitas atividades que passam a fazer parte da rotina de ser professor. Não temos orientação 

sobre isso. Temos que nos virar sozinhos.” Nessa perspectiva, o DSC também mostra que “É muito 

solitário passar por este momento novo de ser professor universitário, ainda ontem éramos alunos 

e hoje temos que enfrentar muita coisa para dar uma boa aula”. Nesta fase de transição “[...] 

surgem dúvidas, tensões” (MARCELO GARCÍA, 1999, p. 113).  

De acordo com Papi e Martins (2010, p. 44) no período de iniciação profissional “seus 

conhecimentos profissionais são colocados em xeque e a postura que assume pode ir desde uma 

adaptação e reprodução muitas vezes pouco crítica ao contexto escolar e à prática nele existente”. 

Podemos constatar tal situação no discurso dos docentes “acaba que a gente se inspira nos 

exemplos dos professores que nos deram aula, os melhores professores ou aquela aula que eu achei 

mais legal” (DSC: de estudante a professor universitário). Não tendo orientação para a docência, os 

professores iniciantes imitam as práticas de outros professores adotando posturas didáticas 

advinhas, na maioria das vezes, das suas experiências como estudante. Avaliamos que tal situação 

pode ajudar a organizar as primeiras aulas, a pensar no planejamento e ação docente, porém, este 

não pode ser a fonte de conhecimento para aprendizagem e desenvolvimento da docência.  

A FURG, instituição na qual os docentes atuam, tem entre suas iniciativas o Programa de 

Formação Continuada na Área Pedagógica – PROFOCAP. No entanto, segundo os docentes 

investigados, as ações do referido programa não atendem os professores iniciantes. De acordo com 

Maciel (2010) o estabelecimento de uma rede de formação é primordial aos docentes ingressantes 

da Educação Superior. Entretanto, alerta a autora, esses processos formativos devem estar 

articulados com as práticas educativas desenvolvidas e vivenciadas por estes profissionais. “[...] 

atendendo de modo especial a pessoa que aprende, considerando a situação ou espaço onde atua, 

promovendo a interação e a apropriação dos meios que facilitam a aprendizagem docente” 

(MACIEL, 2010, p. 19). 

Além disso, nesta pesquisa, mesmo sendo todos os docentes investigados licenciados, 

evidenciamos que a insegurança com o campo conceitual da prática docente é enorme. 

Conseguimos observar isso no extrato a seguir no DSC: de professor a docente universitário 

iniciante “[...] na biologia nós somos formados ou para dar aula para o ensino fundamental ou 

para dar aula para o ensino médio”. De fato, nos cursos de licenciatura, muitas vezes, o maior 

contato com a docência acontece no estágio supervisionado e o mesmo deverá acontecer na 

Educação Básica.  

Krasilchik (1996) afirma em seus estudos que a realização do estágio supervisionado é de 
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suma importância para que os licenciandos em biologia possam dar início à profissão de professor. 

Não negamos este fato, porém, “Depois você se vê um professor que tem que ensinar o que você 

aprendeu na tua graduação, isso chega a ser um choque” (DSC: de estudante a professor 

universitário). O estágio supervisionado na universidade acontece, com mais frequência, nos cursos 

de pós-graduação13. Mas, isso não quer dizer que os estudantes que passem por essa experiência se 

sintam preparados para dar aulas na graduação. O estágio, seja ele desenvolvido em diferentes 

níveis e modalidades educativas, é importante mas não garante aprendizagem pedagógica, ainda 

mais nos casos de iniciação à docência no ensino superior.  

Por isso, a formação continuada e uma acolhida institucional que de suporte ao jovem 

professor nesta fase de inserção a carreira é muito importante. A socialização das atividades com 

outros professores mais experientes pode auxiliar o professor iniciante neste período. Nesses 

espaços de formação perguntas do tipo “Então como dar aula? O que fazer com os alunos da 

graduação?” (DSC: de estudante a professor universitário) podem ser exploradas diminuindo a 

ansiedade e potencializando a partilha pedagógica entre os professores deste nível de ensino.  
 

CONCLUSÕES 
 

Com este estudo podemos reconhecer a importância investigar a fase de iniciação à docência. 

A partir desta pesquisa, apreendemos que este período é regulado por diferentes experiências, 

algumas positivas e outras nem tanto. Além disso, podemos compreender que existe, 

hodiernamente, na universidade um processo de ingresso de jovens professores ao magistério.  

A pesquisa apontou que a trajetória dos professores entrevistados é assente na pesquisa e, os 

mesmos, veem na Educação Superior um campo promissor de trabalho e de continuidade e acesso 

as práticas de pesquisa. No entanto, no magistério superior, sua atividade como professor passa ser 

um desafio gerando até mesmo angústia e aflição, uma vez que suas experiências anteriores, desde a 

graduação em Ciências Biológicas, estão fortemente vinculadas aos processos de pesquisa e não de 

ensino. Esta acaba sendo uma característica comum dos egressos dos cursos de Ciências da 

Natureza, ou seja, em Biologia, Física e Química, nos quais, a tradição da pesquisa é mais latente 

que as ações no ensino. Assim, a maioria dos professores dessa área do conhecimento passou seus 

últimos anos dentro de laboratórios desenvolvendo seus estudos no campo específico.  

Desse modo, o maior desafio para esses professores iniciantes é a aprendizagem do ser 

professor. Como podemos observar, há uma particularidade nesta etapa que não pode esquecida. Por 

isso, a necessidade de acolhimento por parte das instituições universitárias de estratégias de 

formação continuada aos professores iniciantes. Fazendo com que esta etapa de desenvolvimento 

profissional não aconteça no isolamento, mas nutrida de partilha e apoio didático-pedagógico. 

Por fim, as análises dos discursos, nos apresentam a necessidade de pensarmos sobre as 

condições do professor universitário que está ingressando na carreira docente. Uma vez que este 

está imerso em um processo de construção da sua identidade como professor,necessitandoconstruir 

estratégias de ação para dar conta, desde o planejamento das aulas a realização das suas pesquisas, 

como também lidar com as questões referentes ao relacionamento com os estudantes universitários, 

                                                 
13A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES - por meio da portaria nº 52, de 26 de 

setembro de 2002 - regulamenta o Estágio Docência na pós-graduação, o mesmo é visto como uma oportunidade de 

docência orientada aos pós-graduandos, na maioria dos programas de pós-graduação no Brasil não há obrigatoriedade 

da realização deste estágio. 
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finalmente estes jovens professores vivem nesta etapa uma fase de intensa construção da sua prática 

pedagógica. 
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RESUMO 

 

Sem a pretensão de ditar regras ou prescrever como os profissionais da educação devem agir, 

é necessário ter clareza de que, quando o assunto é articular ensino e tecnologia, para muitos 

educadores, o primeiro movimento é a não utilização pelo simples fato de desconhecerem suas 

potencialidades para o ensino, ou mesmo rejeitar um conhecimento envolvendo o contexto social 

em que estão inseridos, como apontam estudos. Com base nessas questões, este trabalho está 

alinhado a iniciativas de investigação, aparentemente, ainda timidamente investigados no Brasil, 

direcionadas a estabelecer novas concepções e abordagens teóricas para utilização das TIC no 

espaço e processo formativo do professor. Neste sentido, o objetivo deste estudo é estabelecer um 

arcabouço teórico e conceitual profundo acerca da integração entre TIC e formação docente, tendo o 

pensamento computacional (WING, 2006) como eixo articulador dos processos educacionais 

mediados pelas TIC. Para tanto, realizamos uma análise teórica no período de julho de 2016 a 

fevereiro de 2017 quanto a essas questões, utilizando artigos, dissertações e teses a partir do portal 

de periódicos da Capes e no software de compartilhamento de artigos chamado Mendeley, 

considerando tópicos como formação docente, TIC, TPACK, e pensamento computacional. 

Resultados preliminares apontam a necessidade de inserir, na formação docente, questões 

relacionadas não apenas “sobre” o uso das TIC, sob uma perspectiva instrumental, mas sim “com” 

esses instrumentos. O desenvolvimento de habilidades e competências articuladas ao chamado 

pensamento computacional parece ser, como revela a literatura, fundamental a futuros professores, 

dado seu caráter transdisciplinaridade e universal. 
 

Palavras-Chave: formação de professores, pensamento computacional, TIC, TPACK.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A presença ou chamada “inserção” das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no 

ensino vem sendo explorada por diversos estudos, tanto em nível nacional como internacional 

(COSTA e VISEU, 2007; GIRAFFA, 2013; KURTZ, 2015; MARCELO, 2013), em grande parte, 
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destacando os pontos positivos trazidos ou propiciados pela relação do ensino com as tecnologias. A 

mera utilização desses instrumentos, por outro lado, sem alterar práticas tradicionais, tem sido, de 

modo específico, pauta de muitas pesquisas, dentre as quais incluímo-nos, considerando que a falta 

de conhecimento técnico por parte dos professores é apenas a ponta do iceberg. 

Sem a pretensão de ditar regras ou prescrever como os profissionais devem agir, é necessá-

rio ter clareza de que, quando o assunto é articular ensino e tecnologia, para muitos educadores, o 

primeiro movimento é a não utilização pelo simples fato de desconhecerem suas potencialidades 

para o ensino, ou mesmo rejeitar um conhecimento envolvendo o contexto social em que estão inse-

ridos, como destacado em Kurtz (2015). 

O foco é desconstruir a concepção instrumental e tecnicista de mero “uso” de tecnologias no 

ensino e mesmo na formação docente, enfatizando a necessidade de um processo formativo que 

contemple os aspectos sociais e políticos das TIC no contexto histórico-social e o papel do profes-

sor na formação de seus alunos em meio a esse cenário. Futuros professores não podem ser conce-

bidos sob um olhar paternalista, cuja formação é simplesmente técnica, mas sim como indivíduos 

capazes de refletir sobre o mundo em que vivem, de forma crítica e criativa. O ponto de partida de 

tal discussão deve envolver também o prisma sociológico e psicológico quanto ao uso das TIC no 

contexto vigente, ainda na formação inicial docente. 

Considerando esse cenário, articulamos, neste trabalho, resultados da análise de documentos 

oficiais ligados ao papel das TIC em processos formativos docentes no Brasil, que sinalizam preci-

samente o contrário a essa postura não instrumental, bem como a fala de professores de Letras em 

determinadas realidades. De modo a aprofundar a pesquisa realizada e já discutida por Kurtz 

(2015), aprofundamos o estudo teórico envolvendo TIC na formação docente e observamos, recen-

temente, a presença de modelos que sinalizam e sugerem de que forma essas questões podem, signi-

ficativamente, representar mudanças e avanços inclusive nos currículos de cursos de licenciatura 

quanto a essa questão. 

Logo, o objetivo do trabalho ora relatado é construir entendimentos teóricos e conceituais no 

que diz respeito a um olhar integrado entre TIC e formação inicial docente, considerando, 

essencialmente, duas questões que se mostram ainda timidamente investigadas no Brasil: a relação 

entre pensamento computacional e a formação de professores, e a concepção das TIC como 

ferramentas cognitivas, que empoderam o aluno, servindo como uma espécie de parceiras 

intelectuais dos sujeitos, sob uma perspectiva emancipatória e crítica, se considerarmos a 

abordagem histórico-cultural vigotskiana como suporte teórico (VIGOTSKI, 2007; WERTSCH, 

2003). 

 

METODOLOGIA 

 

Inúmeras propostas metodológicas vêm sendo apresentadas e, com a preocupação de auxiliar 

docentes em atuação e em formação na integração tecnológica em sala de aula, um dos modelos 

teóricos recentemente investigado é o chamado TPACK (Technological Pedagogical Content 

Knowledge, ou Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo), embasado em Shulman 

(1986) e desenvolvido pelos professores norte-americanos Mishra e Koehler, da Universidade do 

Estado de Michigan, em 2006. 

Assim, após a análise envolvendo documentos oficiais da legislação brasileira e portuguesa, 

bem como do olhar de docentes desses dois países envolvidos com formação de professores de 
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Letras, Kurtz (2015), via Análise Textual Discursiva (ATD), optamos por verificar, na literatura, de 

modo aprofundado, de que forma estudos de diferentes países, incluindo, obviamente, o Brasil, têm 

demonstrado experiências quanto à integração das TIC em processos formativos docentes, seja 

recorrendo a modelos recentemente verificados em nossas pesquisas, como é o caso do TPACK, seja 

no sentido de coadunar outros conceitos, também emergentes de nosso mapeamento teórico, como 

pensamento computacional, de modo específico. 

Assim, neste trabalho, apresentamos uma análise teórica profunda realizada no período de 

julho de 2016 a fevereiro de 2017 quanto a essas questões, utilizando, para tanto, artigos, 

dissertações e teses buscados no portal de periódicos da Capes e através da ferramenta de busca 

disponibilizada no Mendeley, um software gratuito que auxilia a gerenciar, compartilhar e editar 

artigos científicos, configurando-se como uma espécie de “rede social” de pesquisa acadêmica para 

gerenciar artigos online. As áreas de interesse selecionadas na análise foram relacionadas à 

formação docente, TIC, TPACK, e pensamento computacional. 

Posteriormente ao construto teórico amplo, que construímos ao longo desses sete meses, 

passaremos para a segunda etapa, que será via ATD (MORAES e GALIAZZI, 2006; 2011), no 

sentido de explicitar de que forma e com que sustentação teórica as experiências relatadas nas 

pesquisas articulam TIC e o próprio conceito de pensamento computacional a processos formativos 

docentes. Este será tema de próximas publicações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Evidenciado na pesquisa realizada, o TPACK, ainda em caráter recente no Brasil, como su-

gere Kurtz (2015a), trata-se de um modelo para descrever conhecimentos necessários ao professor, 

considerando que sua atitude em relação à tecnologia é multifacetada e resulta da relação entre três 

tipos de saberes: pedagógico, de conteúdo e tecnológico (NETO, 2014). Mishra e Koehler (2006) 

defendem que esta proposta, em última instância, deveria servir de base para a formação de profes-

sores, em modo espiral, ou seja, iniciar a formação por tecnologias mais simples e que os docentes 

estão mais familiarizados, seguida de aplicações mais elaboradas. 

Assim, com base no que Shulman afirma sobre a importância do conhecimento pedagógico 

e de conteúdo ao professor, os criadores do TPACK vinculam o conhecimento tecnológico como 

uma terceira dimensão necessária ao professor. Lang e González (2014) também discutem essa 

questão, e observam os princípios básicos dessa proposta, especialmente quanto ao conteúdo a ser 

trabalho não ser definido pelas TIC e sim o conteúdo associado a um conhecimento pedagógico que 

deve ser parâmetro para a escolha de uma determinada tecnologia a ser trabalhada. Conforme esses 

autores, o TPACK pode ser entendido como “a capacidade de o professor reconhecer a possibilidade 

do trabalho de um conteúdo específico, unido a um conhecimento pedagógico e desenvolvido em 

conjunto com alguma TIC que potencialize a aprendizagem do educando (LANG e GONZÁLEZ, 

2014, p. 3). 

Ora, se as ferramentas cognitivas promovem, como Jonassen (2000) afirma, a aprendizagem 

significativa, a construção do conhecimento, o pensamento reflexivo, servem como parceiras cogni-

tivas, apoiam novas formas de pensamento e de raciocínio na sua zona de desenvolvimento proxi-

mal, é fundamental que isso seja pauta de discussão e, efetivamente, explorado em cursos de forma-

ção de professores e, obviamente, no contexto escolar. 
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Em síntese, o que esses estudos parecem evidenciar, seguindo Kurtz (2015), é que as TIC 

não podem permanecer sendo subutilizadas na escola e mesmo nos cursos de licenciatura, simples-

mente pelo receio ou desconhecimento por parte dos professores. Os computadores chegam às casas 

e às instituições providos de programas e aplicativos que se configuram exemplos de ferramentas 

cognitivas, como observa Jonassen, fazendo com que possam ser utilizadas transversalmente nos 

currículos, e não em uma ou outra disciplina, tornando-se, ainda, um elemento que dispensa grandes 

investimentos financeiros, considerando que grande parte de escolas e cursos de licenciatura dis-

põem de laboratórios de informática, muitos, inclusive, não utilizados por todas as áreas da mesma 

forma. Seria, então, outra razão para que as TIC e o computador, especialmente, passem a ser vistos 

com outros olhos. 

Dessa forma, o computador deixa de ser usado como ferramenta de produtividade, ou seja, 

um simples meio para ajudar o indivíduo a realizar determinada tarefa, como os programas de pro-

cessamento de texto, por exemplo. Esta é, sem dúvida, uma utilização apropriada do computador, 

mas, quando o foco for o ensino e a aprendizagem efetiva, deve-se ir muito além da produtividade, 

envolvendo professor e aluno em um nível de aprendizagem que não é alcançado com essas ferra-

mentas. Nesses termos, as TIC parecem demandar um novo conceito de competência, que, visivel-

mente, deixa de ser do indivíduo, e passa a ser do grupo, ou seja, não se trata de o indivíduo tê-la 

constituído ou não. Trata-se, nesse sentido, de uma concepção que articula a aprendizagem à com-

petência, algo bastante complexo, pois nas escolas e mesmo licenciaturas nem sempre se verifica o 

alinhamento entre competências efetivamente trabalhadas e o conhecimento proposto pelos currícu-

los institucionais. 

A esse respeito, destacamos o trabalho divisor de águas de Wing (2006), “Computational 

Thinking” (Pensamento Computacional), em que defende a ideia de que todas as pessoas (crianças, 

jovens e adultos), em seus processos formativos educacionais, devem considerar/desenvolver esta 

forma de pensamento com o objetivo de constituir conhecimentos e capacidades “pró-

prias”/inerentes aos profissionais de Ciência da Computação. Esta autora (Wing, 2006) defende, 

portanto, que recursos cognitivos presentes no chamado pensamento computacional são caracteri-

zados pela transdisciplinaridade e pela universalidade e, portanto, podem ser úteis a todos. Desde 

então, a comunidade científica e, principalmente, no campo educacional internacional, vem direcio-

nado esforços para investigar a natureza deste tipo de pensamento e verificar caminhos para sua 

inserção nos currículos escolares e nos processos formativos de professores. 

De forma mais específica, Wing (2006; 2010) definiu que o pensamento computacional 

consiste em uma abordagem direcionada à resolução de problemas que explora conceitos da 

computação. Nesse contexto, o pensamento computacional considera um conjunto de processos 

mentais (ferramentas mentais) utilizados por profissionais da computação quando operam com 

vistas a solucionar problemas através de técnicas, ferramentas, práticas e conceitos de computação. 

A partir de contribuições de outros pesquisadores, Wing (2014) acrescentou em sua 

definição de pensamento computacional a concepção de que o processo de pensamento envolve a 

formulação de problemas e expressão de suas soluções de tal forma que seres humanos ou máquinas 

podem efetivamente realizá-las. Além disso, a autora evidencia algo bastante interessante, 

especialmente aos sujeitos não envolvidos diretamente com a área de computação, ao afirmar que as 

pessoas podem desenvolver o pensamento computacional sem máquinas. 

Assim, ao cunhar e divulgar o conceito de pensamento computacional, esta autora busca be-

neficiar não apenas profissionais de computação, mas popularizá-lo, especialmente entre estudantes 
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da educação básica, no sentido de evidenciar aquilo que Jonassen (2000) já enfatizava, ao reconhe-

cer a necessidade de o computador ser considerado uma ferramenta cognitiva, isto é, um instrumen-

to que potencializa sua capacidade cognitiva, o que, por sua vez, aproxima-se, como tentamos ex-

plicitar na pesquisa em andamento, do próprio modelo TPACK. 

Isso tudo, a nosso ver, deve ser pauta das discussões envolvendo formação docente já no 

presente, considerando que uma quantidade substancial de trabalhos – no cenário internacional, em 

grande parte, diga-se - vem sendo publicada em periódicos e eventos ao redor do mundo, relaciona-

dos a relatos de experiências, propostas de cursos, reformulações curriculares, avaliação, formação 

de professores, dentre outros, como os de Barcelos, (sem data); Bower e Lister, 2015; Curzon et al., 

2014; The National Academies Press, 2011; e Werner et al, 2012. 

Assim, concluímos o estudo ora relatado com indicativos de que, de fato, a formação docen-

te precisa ser repensada e reorganizada. A chamada atomização de disciplinas ou áreas na formação 

inicial de professores seria um elemento a ser questionado, sob esse ponto de vista, pois dificulta a 

transversalidade necessária para se aprofundar a discussão e reflexão envolvendo o ensino com tec-

nologias. O ponto de partida de tal discussão deve ser o prisma sociológico e psicológico quanto ao 

uso das TIC no contexto vigente. O movimento feito por várias instituições, de restringir a discus-

são a uma disciplina ou o fato de as TIC serem apenas o instrumento ou metodologia de trabalho faz 

com que o futuro professor seja um utilizador acrítico das TIC, induzindo, provavelmente, seus fu-

turos alunos a pensarem da mesma forma. 

 

CONCLUSÕES 

 

Grande parte das pesquisas envolvendo a temática ora apresentada está sendo desenvolvida 

no escopo da educação básica e recentemente, no ensino superior, fazendo com que sejam evidenci-

adas contribuições que contemplam a importância do pensamento computacional na formação de 

professores, como Ramos e Espadeiro (2014), Yadav et al. (2014), e Hodhod et al. (2016). 

Uma maneira de abordar este tema e propor ações neste sentido é começar a introduzir 

conceitos de pensamento computacional em programas de formação de professores, de modo 

transversal. Viabilizar o contato e a experiência de futuros docentes com tais conceitos, desde o 

início de sua formação, pode permitir que percebam a relevância da temática e seu papel no 

processo pedagógico em si. Nosso objetivo neste texto foi examinar e propor uma abordagem para 

articular o pensamento computacional e o modelo TPACK e, assim, auxiliar envolvidos com 

educação a ampliar sua compreensão e, por que não, suas atitudes em relação à computação e as 

possibilidades de utilização das TIC. 
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RESUMO 

Este artigo apresenta os resultados de um estudo realizado com acadêmicos de um curso de 

especialização em Ensino de Ciências e Educação do Campo, no componente de Metodologia de 

Ensino de Ciências, da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) - campus Dom Pedrito. Foram 

analisados dezoito questionários com perguntas abertas, que pretendiam verificar a concepção dos 

mesmos em relação à metodologia de ensino e recursos didáticos. Metodologicamente caracteriza-

se como uma pesquisa qualitativa. Os sujeitos da pesquisa possuíam na sua maioria licenciatura, 

porém alguns com formação em bacharelado de diferentes áreas do conhecimento. Os questionários 

foram submetidos ao método de análise de conteúdo de Bardin (2011). Nessa análise, as respostas 

foram organizadas e categorizadas com base no referencial teórico abordado, buscando-se 

identificar as concepções sobre métodos educacionais e recursos de ensino aplicados em sala de 

aula. Os resultados indicaram que houve equívocos conceituais, em definir os dois conceitos, 

demonstrando fragilidades na formação inicial dos acadêmicos em aprofundar tais discussões. 

Percebeu-se ainda que os professores vivem um momento de transição de suas concepções, 

provavelmente, decorrente da vivência do processo de reestruturação curricular. Pondera-se a 

relevância de fomentar a formação continuada destes profissionais, como cursos de extensão, no 

intuito de contribuir no desenvolvimento e atuação docente. 
 

Palavras-Chave: Metodologia de ensino, estratégias de ensino, formação de professores, ensino de ciências. 

 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, têm sido desenvolvidas pesquisas com o objetivo de elucidar as diferentes aborda-

gens no Ensino de Ciências. Alguns trabalhos analisam o âmbito escolar, buscando delinear méto-

dos educacionais relacionados às concepções de Ciência, de ensino e de aprendizagem dos profes-

sores.  

As pesquisas têm indicado que o Ensino de Ciências passou por determinados métodos: o tra-

dicional, que objetiva a transmissão e a memorização de informações; o tecnológico, com ênfase na 

instrumentalização e nos procedimentos adequados para alcançar determinado fim e o construtivista 

cuja teoria enfatiza a busca que o aluno deve empreender para construir seus conhecimentos.  
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Para Bizzo, (2009, p. 01), “a pesquisa das concepções dos professores sobre modelos metodo-

lógicos têm sugerido a urgência e a necessidade de repensar as grandes linhas que têm balizado a 

pesquisa de metodologias de Ensino de Ciências.” Sendo assim, essas e outras pesquisas buscam 

compreender os processos metodológicos para o Ensino de Ciências, apresentando como foco a 

aprendizagem, o professor/aluno, as práticas ou as ideias. 

Associados aos métodos de ensino, o uso de recursos didáticos pode contribuir para que o alu-

no se envolva mais com a aula e tenha sua motivação despertada para o processo de aprendizagem.  

Estudos de Castoldi e Polinarski (2009) afirmam que a motivação e o maior interesse por parte dos 

alunos dependem da vontade em querer aprender. Esse desejo está diretamente relacionado com a 

motivação que o professor consegue despertar nos alunos e com a utilização de recursos didático-

pedagógicos. Esses recursos são importantes por atuarem como agentes mediadores entre o profes-

sor, o conteúdo trabalhado e o aluno.  

Molina (2012, p. 241) ressalta que além dos recursos de ensino a base do trabalho pedagógico 

está em articular a complexidade dos conhecimentos empíricos com a teoria científica, colocando “a 

realidade como centro em que as várias formas de conhecimento se articulam”, favorecendo uma 

Educação que perpassa tanto aspectos naturais como culturais.  

Nesse sentido, Souza (2007) afirma que os recursos didáticos são todos os materiais utilizados 

como auxílio no processo de ensino e aprendizagem de determinado conteúdo proposto pelo profes-

sor aos alunos. Portanto, neste artigo, objetiva-se apresentar as concepções dos acadêmicos da espe-

cialização em Educação do Campo e Ciências da Natureza sobre metodologias e recursos didáticos 

no Ensino de Ciências.  
 

METODOLOGIA 
 

A pesquisa caracteriza-se metodologicamente como qualitativa definida por Moreira (2011, p. 

76) como “uma interpretação dos significados atribuídos pelos sujeitos à suas ações em uma reali-

dade socialmente construída, através de observação participativa, isto é, o pesquisador fica imerso 

no fenômeno de interesse”. 

Os sujeitos da pesquisa foram dezoito acadêmicos da Especialização em Educação do Campo 

e Ensino de Ciências, da Universidade Federal do Pampa, campus Dom Pedrito. O instrumento de 

coleta foi a aplicação de um questionário aberto, na primeira aula do componente “Metodologia do 

Ensino de Ciências”, contendo cinco questões que buscavam identificar os conhecimentos prévios 

sobre metodologias de ensino e recursos didáticos que conheciam e/ou utilizavam. 

Os questionários foram submetidos a uma análise de conteúdo, que, segundo Bardin (2011), 

objetiva a manifestação das mensagens, o seu conteúdo e a sua expressão, com a finalidade de evi-

denciar os indicadores que permitam, por raciocínio, deduzir sobre a realidade subjacente à da men-

sagem. 

Na construção metodológica todos os questionários foram considerados.  Após sua leitura as 

respostas foram organizadas a partir de categorias previamente selecionadas, proporcionando subsí-

dios para a construção de textos descritivos que foram interpretados com base no referencial teórico 

adotado. 

Através da análise dos relatos contidos nos questionários, as categorias finais foram construí-

das, das quais: i) metodologias educacionais e ii) recursos de ensino. Ambas serão apresentadas a 

seguir. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Em relação à formação dos acadêmicos destacam-se Licenciaturas: Ciências Biológicas (3), Ma-

temática (2), História (2), Pedagogia (2), Química (1), Letras em espanhol (1) e Ciência do 1º Grau 

(1), e ainda, Bacharelado em: Desenvolvimento Rural, Gestão de Agroindustrial (3), Ciências Jurí-

dicas (1); Agronegócio (1) e Zootecnia (1) (Gráfico 01). Percebe-se que a maioria não possui for-

mação específica na área de ensino, fato que reflete nas respostas dos mesmos. 
 

Gráfico 01: Formação dos sujeitos da pesquisa 

 
Fonte: Elaboração dos autores 

 

Metodologias educacionais 

Em relação a metodologias que conheciam e utilizavam as respostas dos acadêmicos desta-

cam-se por: trabalho em grupo (5), jogos e modelos didáticos (3), quadro e giz (4), experimentação 

(3), pesquisa (3), produção textual (2) e projetos (2) (Gráfico 02).  
 

Gráfico 02: Métodos de Ensino conhecidos/utilizados pelos professores 

 
Fonte: Elaboração dos autores 
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Evidencia-se um equívoco conceitual entre metodologia e recurso, pois dentre as respostas 

apenas os projetos podem ser considerados como uma metodologia, as demais se confundem entre 

recursos utilizados e tipos de atividades.  

Assim como a definição de metodologia, os mesmos caracterizam-na relacionada a materiais 

e recursos didáticos. Segundo Bergamo (2010) metodologia é um conjunto de métodos e estratégias 

de ensino e aprendizagem com fins a alcançar objetivos propostos.  

Portanto, percebe-se que os acadêmicos, a maior parte com formação em Licenciatura, não 

caracterizaram uma metodologia educacional, demonstrando que na formação inicial esta definição 

foi trabalhada de maneira equivocada ou não foi abordada com aprofundamento teórico. 

Segundo Masetto (2003) estratégia é o planejamento do processo de ensino e aprendizagem 

para o qual o professor escolhe técnicas e atividades que podem ser usadas para alcançar os objeti-

vos do curso. O autor amplia o conceito de estratégia de ensino e aprendizagem, considerando-as 

como os meios utilizados pelo professor para orientar o processo de aprendizagem dos alunos. 

A escolha da estratégia de ensino mais adequada perpassa a seleção dos tipos de atividades, 

o momento adequado para cada uma delas, os recursos a serem utilizados e a consideração da diver-

sidade presente em sala de aula (AZCÁRATE, 1998), para que propiciem uma relação dialógica. 

Compreende-se, então, que as estratégias e técnicas são recursos que podem agregar valores 

nos processos de ensino e aprendizagem e que só terão importância se estiverem ligados diretamen-

te aos objetivos pretendidos. 
 

Recursos de ensino 

No que se refere aos recursos, foram mencionados projetor (data show) (7), vídeos (6), livro 

(6), jogos (5), notebook e quadro (3) e simulador (2) (Gráfico 03). Dentre as respostas citadas, sali-

entam-se os projetores multimídia, porém o mais utilizado é o livro, caracterizando-se como princi-

pal recurso didático.  
 

Gráfico 03: Recursos Didáticos utilizados pelos professores 

 
Fonte: Elaboração dos autores 

 

Segundo Krasilchik (2004) os recursos didáticos possuem um grande potencial para gerar 

uma discussão, estabelecendo a base para a aprendizagem de novos conceitos. Duarte e Castilho 

(1983) chamam de recursos didáticos os instrumentos auxiliares dos quais o professor pode lançar 

mão para facilitar o processo de aprendizagem dos seus alunos, tais como: livros, apostilas, carta-
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zes, Quadro Valor de Lugar (QVL), retroprojetores, até mesmo plantas, animais ou pessoas (que 

participem de entrevistas, palestras, etc.). 

Em relação ao livro didático Souza e Garcia (2013) mencionam que o mesmo contribui no 

entendimento dos conteúdos, já que utilizam de imagens, podendo auxiliar na aprendizagem de 

conceitos científicos. Contudo, a simples utilização deste recurso não garante a compreensão das 

múltiplas linguagens, explicações e interpretações de determinado conteúdo (KINDEL, 2008). 

Constata-se uma predileção pelo uso do livro didático como recurso didático-metodológico, 

também demonstrando que provavelmente a formação inicial dos acadêmicos não se destinou a 

discutir os tipos de recurso. 

Os recursos didáticos são assim utilizados, com maior ou menor frequência, em diferentes 

componentes curriculares, áreas de estudo ou atividades, e se constituem enquanto materiais, ativi-

dades, estratégias, técnicas ou métodos, sendo selecionados e organizados no sentido de auxiliar o 

educando em sua aprendizagem mais eficientemente. 
 

CONCLUSÕES 
 

A partir da presente pesquisa, que buscou identificar as concepções de acadêmicos de Pós-

graduação em relação a metodologias educacionais e recursos didáticos, constatou-se que os profes-

sores, maioria na pesquisa, vivem um momento de transição de suas concepções, provavelmente, 

decorrente da vivência do processo de reestruturação curricular, com uma grande variedade de mé-

todos identificados na literatura tais como: tradicional, tecnológico, espontaneísta-ativista, investi-

gação na escola, entre outros. A inclusão de pressupostos de outros métodos educacionais pode in-

dicar, ainda, um momento de mudanças no desenvolvimento profissional dos professores de Ciên-

cias, podendo constituir-se em um espaço de reflexão sobre as finalidades da educação e as práticas 

cotidianas de sala de aula. Dessa forma, considera-se a importância de fomentar a formação conti-

nuada destes profissionais, seja por meio de cursos de extensão ou formações de instituições de en-

sino, perpassando as bases teóricas de atuação docente, metodologias adotadas, organização curri-

cular e formas de avaliação, como um meio de contribuir na atuação do profissional de ensino. 
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RESUMO 

 

Muito se tem pesquisado sobre o papel das Tecnologias de Informação e Comunicação na 

educação e, especificamente, no âmbito da formação inicial docente. No entanto, uma significativa 

parte desses estudos parece ainda atrelar as TIC a uma perspectiva instrumental e tecnicista, tanto 

por parte do professor como do aluno, e isso decorre, também, das próprias determinações legais 

verificadas em documentos oficiais ligados à educação e formação de professores. Opondo-se, de 

certa forma, a esse olhar puramente técnico, realizamos uma pesquisa concebendo o computador e 

demais TIC como ferramenta cognitiva (Jonassen 2000), que capacita o aluno e suas habilidades 

através da inserção das TIC nos contextos escolares. O objetivo central foi explorar um modelo que 

surgiu em pesquisa recente (Kurtz, 2015) denominado TPACK 

(TechnologicalPedagogicalContentKnowledge, ou Conhecimento Tecnológico Pedagógico do 

Conteúdo) (Mishra e Koehler, 2006). Este, parece ser uma direção para a presença efetiva das TIC 

na formação docente, em espiral, como propõem os criadores do modelo, abandonando a tradicional 

concepção de ensinar e aprender “sobre” as tecnologias, rumo a um processo pedagógico “com” 

esses instrumentos culturais, empoderando os sujeitos e tornando-os autônomos em seu percurso 

formativo. Resultados preliminares sinalizam que o modelo pode ser associado a outros conceitos 

como ferramenta cognitiva, pensamento computacional, e outros, no sentido de extrapolar a mera 

presença de uma ou outra disciplina “sobre” TIC nos currículos de licenciaturas.  

Palavras-chave: Formação de professores, TIC, empoderamento, TPACK. 
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INTRODUÇÃO 

 

Estudos vêm apontando que as TIC (tecnologias da informação e comunicação) vinculadas ao 

ensino, auxilia no desenvolvimento cognitivo do educando, fazendo assim com que ele se torne um 

sujeito autônomo e crítico. E cabe não apenas em o docente atuante na sala de aula, saiba trabalhar 

“com” as tecnologias, mas sim “sobre” elas, integrando-as dentro do contexto educacional 

juntamente com os sujeitos envolvidos na aprendizagem, ou seja, os alunos. 

Dessa forma, com o objetivo de estabelecer relações envolvendo iniciativas em que as TIC 

sejam presentes efetivamente na formação docente em diferentes países, como Portugal, Austrália, 

Estados Unidos, Finlândia, Holanda e Reino Unido. Logo, buscamos, pelo viés teórico, explicitar 

essas experiências de modo a vislumbrar possibilidades efetivas de concebermos as TIC não mais 

como satélites orbitando a formação inicial, mas como elementos que são parte integrante deste 

percurso. 

Pautamos nossa pesquisa no que autores (Castells, 1999; Coll e Monereo, 2010; Demo, 2008; 

Jonassen, 2000; Kurtz, 2015; Lang e Gonzalez, 2014; Miranda, 2007) destacam acerca da 

necessidade de conceber o processo pedagógico de forma integrada às TIC. Caso contrário, a prática 

docente continua a mesma, desconsiderando o potencial que esses instrumentos culturais possuem 

quanto ao empoderamento pessoal, autonomia e o senso crítico dos estudantes. Para tanto, 

apresentamos e analisamos um escopo explicitado na pesquisa bibliográfica sobre TIC em processos 

formativos docentes denominado TPACK, proposta de Mishra e Koehler (2006) que coaduna os 

conhecimentos de conteúdo, pedagógico e tecnológico do professor a partir de Shulman (1986). 

Concluímos com destaques a esse modelo e de que forma podemos, em caráter inicial, vislumbrar 

contribuições para a formação docente. 

Com base nessas questões, desenvolvemos a pesquisa intitulada “Computador como 

ferramenta cognitiva na atuação docente: a importância entre a articulação dos saberes, pedagógico, 

de conteúdo e tecnológico do futuro (professor)”, vinculada ao Grupo de Pesquisa MONGABA: 

educação, linguagens e tecnologia, com o objetivo de verificar como a formação inicial de 

professores de Letras pode valer-se de contribuições advindas do campo da educação, 

especificamente, no que diz respeito ao papel das TIC nesse processo formativo. Mais 

especificamente, objetivamos explorar um modelo que surgiu em pesquisa recente (Kurtz, 2015) 

denominado TPACK (TechnologicalPedagogicalContentKnowledge, ou Conhecimento Tecnológico 

Pedagógico do Conteúdo) (Mishra e Koehler, 2006). 

 

METODOLOGIA 

 

Para a elaboração do presente trabalho, tomou-se como base a pesquisa de artigos em 

periódicos acerca do entendimento no que se refere ao papel das TIC em processos formativos 

docentes, bem como procurar entender “como” essas atitudes e ações podem ser colocadas em 

prática dentro de instituições de ensino. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica a partir 

do portal de periódicos da Capes para busca dos materiais, bem como em dissertações e teses 

referentes à formação de professores, seja em Letras, nossa área de atuação, seja em outras áreas do 

conhecimento. Não restringimos o escopo em função do ano, e sim dos conceitos-chave, que, 

automaticamente, iriam fazer uma seleção temporal, considerando os termos “TIC”, “TPACK” e 

formação de professores. A plataforma Mendeleytambém foi um recurso fundamental para a 
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compilação do que chamamos de “banco de textos”.  

Ao longo da elaboração do trabalho, buscamos aprofundar o olhar sobre a proposta 

apresentada por Mishra e Koehler (2006), no sentido de destacar suas intersecções, sempre 

buscando entender métodos de ensino e aprendizagem nesta perspectiva, e como isso pode ser 

viabilizado em instituições de ensino com foco na formação docente. 

Pretendemos, ao término da pesquisa, apresentar elementos que auxiliem profissionais da área 

na elaboração e revisão de currículos de Letras - e, quem sabe, de outras licenciaturas - concebendo 

as TIC como parte inerente a esse processo. Além dessa etapa, também contaremos com o olhar de 

sujeitos envolvidos na formação docente ao redor do país por meio de uma entrevista 

semiestruturada junto a 24 universidades e 48 cursos de licenciatura. Esta etapa ainda está em 

andamento e será foco de publicações futuras. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 As chamadas habilidades do século XXI fazem com que o papel do professor seja posto em 

destaque, como Demo (2008) sugere, em função de ser o protagonista desse cenário social. Assim, a 

literatura nacional e internacional na área educacional tem enfatizado a importância de se pensar o 

processo pedagógico associado à fluência tecnológica, seja do professor, seja do aluno, o que 

representa um enorme desafio a um país com dificuldades gigantescas no que diz respeito à 

educação, como destaca Kurtz (2015). 

Considerando o objetivo da pesquisa, analisamos o modelo em questão - TPACK - em 

associação ao que teóricos e pesquisadores em Educação, Letras e áreas afins à pesquisa sugerem 

quanto à integração entre formação docente e ferramentas cognitivas. Utilizamos para tanto o 

escopo teórico da perspectiva histórico-cultural vigotskiana, são uma espécie de “parceiros 

intelectuais” que empoderam os sujeitos, fornecendo-lhes elementos que, sob uma perspectiva 

crítica, os auxiliam a agir no mundo.  

Logo, não se pode mais conceber as TIC como meras ferramentas a serviço do professor. 

Como Kurtz, Quevedo eVargas (2015) sugerem, se o computador e a própria Internet forem 

concebidos como ferramentas cognitivas, irão, efetivamente, auxiliar aluno a pensar, por serem 

instâncias de reflexão e representação do conhecimento. Já se percebe, e não é de agora, que as TIC 

podem auxiliar o ensino, através de ferramentas que instiguem o aluno à procura, promovam sua 

autonomia, uma vez que eles mesmos conseguem decidir sobre um caminho e outro, sobre um 

tema/texto e outro, conseguindo, assim, articular informações em busca de conhecimento. 

Obviamente, o professor é o sujeito responsável pela mediação em busca de significação desse 

processo. 

Como já estudado anteriormente, Kurtz (2015) nos traz a perspectiva de que as TIC e a 

preocupação com as mesmas, devem estar presentes desde a formação docente, e não aparecer 

somente após a graduação, como acontece. No entanto, antes que se diga que o caminho é ensinar 

desde a formação do docente, é preciso apontar meios para fazer/realizar esse caminho. É nesse 

sentido que o TPACK pode ser concebido como possibilidade - ao menos, inicial, para discussão. 

Para Mishra e Koehler (2006), a formação de profissionais da educação poderia se utilizar 

dessa proposta de articulação entre o conhecimento específico, pedagógico e de conteúdo em um 

modo espiral, ou seja, partindo das relações tecnológicas mais simples para as mais complexas, ou 

seja, mais elaboradas. Dessa forma, com base no que Shulman (1986) afirma como a relevância do 
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conhecimento pedagógico e de conteúdo do docente, o TPACK afirma e vincula o conhecimento 

tecnológico como um terceiro pilar necessário ao professor dentro da sala de aula.  

Na Figura 1 é possível observar as intersecções do modelo, sendo possível notar que a relação 

entre saberes resulta de um elemento central, o TPACK. 
 

 

Figura 1 – TPACK (MishraeKoehler, 2006) 

 

Considerando o que estudos recentes (Birch e Irvine, 2009; Koh e Chai, 2014; Kurtz,2015; 

Lang e González, 2014; Teo, 2011) sugerem quanto à proposta de Mishra e Koehler (2006), os 

fundamentos que compõem o modelo podem ser explicados, considerando: a) conhecimento de 

conteúdo (CK): sobre o objeto a ser ensinado e compreendido, os conteúdos desenvolvidos em sala 

de aula; b) conhecimento pedagógico (PK): sobre metodologias e métodos de ensino e 

aprendizagem, integrando as concepções teóricas aprofundadas sobre o assunto; e c) conhecimento 

tecnológico (TK): conhecimento de determinadas tecnologias. 

Além destes fundamentos, de modo mais amplo, encontram-se outros conhecimentos, como: 

a) Conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK): implica habilidades necessárias para proporcionar 

o ensino de um dado conteúdo diante de práticas diversas que levem o aluno a 

aprender/compreender b) Conhecimento tecnológico de conteúdo (TCK): o modo como  tecnologia 

e conteúdo se influenciam um ao outro, ou seja, o conhecimento de qual tecnologia serve de 

maneira mais adequada para ensino e aprendizagem de um possível conteúdo. c) Conhecimento 

tecnológico pedagógico (TPK): entendimento de como o ensinar e aprender pode ser alterado com o 

uso da tecnologia, independente de que maneira for. d) Conhecimento tecnológico e pedagógico do 

conteúdo (TPACK): reconhecer possíveis maneiras de ensinar e aprender com as TIC dentro da sala 

de aula; é a base do ensino eficaz “com” as tecnologias, e não somente “sobre” elas, exige do 

docente e dos alunos um conhecimento conceitual do uso dessas ferramentas, bem como do 

conhecimento prévio dos alunos sobre tecnologias. 

Nesse sentido, podemos destacar que não vislumbramos, até o momento, possibilidades 

específicas de implementação desse modelo. No entanto, ao articular a outras teorias, como a 

pesquisa em andamento já está sinalizando, como pensamento computacional, por exemplo (WING, 

2010), provavelmente conseguiremos alcançar o objetivo central do projeto em andamento, que 

trata da proposta metodológica de integração das TIC na formação inicial docente. 
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No Brasil, as publicações tratam do TPACK, porém, não aprofundam seu escopo teórico ou 

metodológico para além do que Mishra e Koehler (2006) sugerem. Em específico, Salvador et al 

(2010) apresentam detalhes de prática utilizando esse escopo em na formação continuada, 

concluindo que as intersecções dos conhecimentos podem ser trabalhadas de forma isolada ou 

agrupadas, enquanto fora do Brasil estudos como os de Graham (2011), Angelie Valanides (2009), 

Cox e Graham (2009), por exemplo, já apontam outros caminhos sobre o modelo, criticando, 

inclusivesua base teórica, no sentido de não possuir uma base teórica bem formada que dê subsídios 

para que seja aplicada no plano da prática pelos profissionais que assim desejarem, uma vez que há 

falta de clareza na classificaçãodas intersecções.  

Ainda assim, os autores defendem que os pesquisadores da área devem buscar ideiasmais 

esclarecedoras a respeito, sem descartar o potencial que o modelo apresenta, sem vislumbrá-lo como 

algo negativo, mas sim para que a comunidade acadêmica amadureça seu escopo, tornando-o mais 

efetivo rumo à integração das tecnologias no ensino e formação docente. 

 

CONCLUSÕES 

 

Ao abordar estes temas, entendemos que é necessário que o professor, tenha desde o início de 

sua formação o contato com as Tecnologias de Informação e Comunicação, para diferentes estudos 

a serem aplicados em sala de aula em diferentes contextos e em diferentes áreas. E sendo as TIC, 

ferramentas cognitivas que promovem, como Jonassen (2000) afirma, a aprendizagem significativa, 

a construção do conhecimento, o pensamento reflexivo, servem, portanto, como parceiras 

cognitivas, que apoiam novas formas de pensamento e de raciocínio na sua zona de 

desenvolvimento proximal. Dessa maneira, fazendo com que se  um assunto fundamental para que 

se coloque em discussão e que, efetivamente, seja explorado no contexto escolar, e obviamente em 

cursos de formação de professores. 

As TIC devem ser vistas como elementos que organizam e potencializam a aprendizagem do 

futuro docente. É importante que se aprenda “com” as TIC e não “sobre” elas, pois lidar com as 

tecnologias não apenas cria novas formas de aprendizagem como, também, novas formas de 

aquisição do conhecimento. Para tanto, vemos como necessário estudar possíveis metodologias que 

ajudem a realizar esta proposta de ensino de TIC integradas à formação docente.  

O estudo sobre o framework TPACK se vê como necessário, pois como seus próprios 

criadores apontam, é visto como uma proposta a ser integrada à formação de professores, uma vez 

que trata do ensino pedagógico aliado à tecnologia, não sob uma perspectiva técnica; ao contrário, 

considerando as tecnologias como instrumentos culturais que interferem no desenvolvimento 

humano, como investigado por Kurtz (2015).  

Esperamos que a pesquisa contribua com a comunidade acadêmica no que diz respeito à 

integração entre ensino e tecnologia, especialmente no âmbito da formação docente, deixando de 

lado preconceitos e alimentando conhecimentos sobre as limitações e as potencialidades das TIC na 

educação de modo amplo. 
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RESUMO: 

O presente trabalho faz parte de uma pesquisa maior que busca compreender as concepções dos 

estudantes do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Maria, sobre suas 

futuras profissões. A fase inicial dessa pesquisa é um levantamento social dos alunos do curso, o 

que nos ajuda a entender o perfil desses estudantes que buscam como formação superior os títulos 

de bacharéis e licenciados em biologia. A metodologia da pesquisa compõe-se de um questionário 

como instrumento de coleta de dados. O questionário foi criado pensando em dois momentos, o 

primeiro direcionado a dados sobre os alunos, suas idades, sexo e se trabalhavam, enquanto que o 

segundo momento foi voltado a escolha entre licenciatura e bacharelado. Os resultados parciais 

analisados do primeiro momento nos mostram que a média de idade dos alunos ingressantes é de 20 

anos e a idade média dos concluintes é 24, o dobro de estudantes são mulheres e apenas 7.14% 

trabalham e estudam. Entre os ingressantes 24 escolheram licenciatura, 33 bacharelado, 9 não 

sabiam ainda e 3 querem fazer ambas as formações. Já os concluintes, 17 estão prestes a se formar 

com o título de bacharel e 12 com o de licenciado. Visualizamos um número maior de estudantes 

direcionando a formação para o bacharel, e acreditamos que isto está relacionado com a 

desvalorização da carreira docente em nosso país. 

 

Palavras-Chave: Licenciatura, Bacharelado, Perfil, Estudantes. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Universidade Federal de Santa Maria apresenta dois cursos de Ciências Biológicas, cada um 

deles em campi diferentes. O campus de Santa Maria apresenta um curso com duas titulações, a 

opção bacharelado e a opção licenciatura. Enquanto que o campus de Palmeira das Missões 

disponibiliza somente a opção de licenciatura. Os cursos apresentam o mesmo nome, porém 

dispõem de currículos e Projeto Político Pedagógico (PPP) diferentes. 
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Segundo Malucelli (2012), cursos de bacharelado e licenciatura muitas vezes apresentam 

praticamente o mesmo currículo, é o que ocorre na UFSM. Tendo em vista essa formação muito 

próxima, é necessário analisar tanto os bacharéis como os licenciandos para criar um perfil de 

alunos que optam pelas diferentes carreiras proporcionadas pela Biologia. As diferenças entre a 

formação de professores (licenciatura) e pesquisadores de áreas duras da biologia (bacharelado) é 

marcada pelas disciplinas de cunho pedagógico para os futuros professores e os trabalhos de 

conclusão de curso (TCC) e disciplinas complementares de graduação (DCGs) para os bacharéis. 

Apesar dessas diferenças, o andar das duas habilitações do curso no campus Santa Maria é muito 

próximo, possuindo o ingresso no curso conjuntamente no chamado Núcleo Comum. 

Vasconcelos e Lima (2008) evidenciam a importância de progredirmos em pesquisas que 

discutam a formação e o perfil dos estudantes. Para contribuir com a melhoria da qualidade de 

atuação dessas Universidades frente à formação de professores temos como objetivo realizar um 

levantamento de dados sociais e características dos estudantes de biologia, assim como suas opções 

entre bacharelado e licenciatura. Para que com essas informações consigamos construir futuramente 

o perfil de alunos que escolhem a formação de professores na sua graduação e pretendem se tornar 

professores e o perfil dos bacharéis que buscam trabalhar com pesquisa ou atuarem como biólogos. 

 

METODOLOGIA 

 

Para esta pesquisa foi desenvolvido um questionário, com a função de recolher o perfil dos 

estudantes do curso de Ciências Biológicas. A utilização do questionários se baseia na uniformidade 

dos resultados, no anonimato dos estudantes e no baixo custo (Chaer, Diniz & Ribeiro, 2011). 

Tal instrumento se direciona aos estudantes de Ciências Biológicas e foi aplicado em quatro 

turmas da Universidade Federal de Santa Maria, duas do campus Santa Maria e outras duas turmas 

do campus Palmeira das Missões.  

O questionário continha um quadro solicitando informações dos alunos, tais como: data de 

nascimento, sexo, se trabalhava e a opção entre licenciatura e bacharelado. As informações 

coletadas servem para ajudar a compreender o perfil dos alunos de Ciências Biológicas e suas 

direções frente às duas habilitações possíveis, licenciatura ou bacharelado. 

Para aplicar o questionário não foi estipulado um tempo determinado, nem a identificação dos 

alunos, sendo opcional a participação na pesquisa. Além disso, foi entregue para cada aluno um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, com os dados da pesquisa, tais como os objetivos e a 

metodologia. O termo também comunica que, caso os alunos, queiram podem abandonar a 

realização do questionário em qualquer momento, além de ficar assegurado o sigilo dos 

participantes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram da pesquisa um total de 98 estudantes, dos quais 32 se identificaram como 

homens e 66 como mulheres. Apenas sete alunos declararam que trabalhavam, em contrapartida de 

91 alunos com dedicação exclusiva ao curso. Com relação a idade média dos ingressantes é 20 anos 

e a dos concluintes 24.  

Do total, 72 alunos são do campus de Santa Maria e 26 de Palmeira. Preencheram o 

questionário 69 alunos ingressantes e 29 alunos concluintes. Entre os ingressantes, 24 escolheram 
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licenciatura, 33 bacharelado, 9 não sabiam ainda e 3 querem fazer ambas as formações. Já os 

concluintes, 17 estão prestes a se formar com o título de bacharel e 12 com o de licenciado.  

Chamamos atenção para o fato de que somente 09 homens fazem licenciatura, em 

contrapartida de 27 mulheres para a mesma habilitação. Mostrando que o curso analisado está em 

consonância com fatores históricos onde mulheres normalmente são direcionadas à área da 

educação. Conforme demonstrado por Gatti (2009)  

 
A própria escolarização de nível médio da mulher se deu pela expansão dos cursos de formação para o magistério, 

permeados pela representação do ofício docente como prorrogação das atividades maternas e pela naturalização da 

escolha feminina pela educação. (Gatti, 2009, p. 162). 

 

O curso de Ciências Biológicas ocorre em dois turnos, manhã e tarde, dificultando assim o 

ingresso de trabalhadores que pretendem fazer uma graduação em Biologia. Algumas universidades 

oferecem o curso noturno, o que facilita o ingresso destes trabalhadores, o que não ocorre em 

nenhum dos campi analisados. 

 A diferença de idade entre os estudantes ingressantes no curso e os concluintes apresenta, em 

média, a mesma duração do curso, que é de quatro anos. Como a média de idade dos ingressantes é 

20 anos e a dos concluintes é 24, isso demonstra que a tendência dos alunos é se formar no tempo 

programado. A idade dos ingressantes indica que não são, em sua maioria, alunos que acabaram de 

sair do ensino médio, pois estes entrariam na graduação em torno de 18 anos. 

A maior busca pela titulação de bacharel nos parece estar relacionada à desvalorização da 

carreira docente, visto que sua formação proporcionará a atuação na Educação Básica. Enquanto 

que o bacharel tem diferentes campos de atuação, como em: licenciamento ambiental, empresas 

privadas e trabalho em prefeituras, estado e no âmbito federal. 

Visualizamos também que a grande diferença entre ingressantes e concluintes pode ser 

explicada pela evasão, repetição em disciplinas e consequentemente o atraso no curso.  

 

CONCLUSÕES 

 

O curso em turno integral dificulta a permanência de estudantes que precisam trabalhar para 

se sustentar. Bolsas de estudo maiores e mais flexíveis, assim como cursos noturnos ajudam a 

integrar esses estudantes trabalhadores nos cursos de Ciências Biológicas. 

O maior número de mulheres na licenciatura vai ao encontro da literatura, que mostra que é 

um processo histórico que aproxima mais as mulheres das licenciaturas do que os homens.  

A diferença de idade entre os ingressantes e concluintes corresponde ao intervalo de tempo de 

formação em uma licenciatura ou no bacharelado. A idade dos ingressantes mostra que não são 

alunos provenientes diretamente do Ensino Médio, podendo ser a segunda ou terceira opção de 

curso. 

Entre os estudantes participantes da pesquisa, a maioria procura a formação em bacharel, 

acreditamos que isso se dá pela forte precarização da educação no país conjuntamente com a 

desvalorização da docência. Enquanto que o bacharel apresenta uma variedade maior de atuação.  

Os dados aqui apresentados servem de base para futuras pesquisas com estudantes dos cursos 

de Ciências Biológicas, mesmo tratando-se de dados preliminares e que continuaremos com essa 

coleta de informações. Dados como sexo, idade e trabalho nos mostram um pouco quem são os 

alunos que estão frequentando cursos de licenciatura e bacharelado em biologia, mas consideramos 
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suficientes para seguir com a pesquisa e alicerçar futuras pesquisas que tem como foco de análise 

dos estudantes de cursos de formação de professores e bacharéis em biologia. 
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RESUMO 

 

Este artigo procura problematizar a relação existente entre o Ensino de Ciências Naturais e a For-

mação de Professores que atuam nessa área durante os anos iniciais do Ensino Fundamental. Pri-

meiro apresenta a formação inicial de Pedagogos e a formação de professores da área das Ciências 

Naturais, em seguida aborda a noção de Ciências que tem sido reproduzida tanto na Formação de 

Professores quanto de estudantes na Educação Básica. Posteriormente aconstrução de estratégias 

educacionais no Ensino de Ciências adquire um lugar importante na Formação de Professores, na 

medida em que se debruçam nas questões vivas das crianças, uma vez que a educação em Ciências 

Naturais tem a propriedade de articular conceitos com processos vitais, existenciais e políticos. É 

nesse contexto que os professores de Ciências se tornam elementos chaves nesse processo de alfa-

betização científica. A escola no cenário social tem a sua importância quando falamos em educação 

científica e práticas que culminem na formação de indivíduos capacitados e preparados para a inser-

ção no mercado de trabalho.Nesse sentido, o presente artigo realiza apontamentos que enfatizam a 

importância da produção de estratégias educacionais por parte do professor, para que se pense Edu-

cação e Ciências Naturais de modo a problematizar questões vivas para crianças. 
 

Palavras-Chave:Ensino de Ciências Naturais, Formação de Professores, Anos Iniciais, Crianças. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, os cursos de formação de professores para os anos iniciais eram realizados 

durante o Ensino Médio, conhecidos como curso normal. A partir do ano de 1996, com a promulga-

ção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira LDB (9394/96), passa a ser obrigatória a 

realização de curso superior em licenciatura para que os professores pudessem atuar nesse nível de 
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ensino. É importante destacar aqui, para as discussões posteriores, que em sua origem o Curso de 

Pedagogia priorizava aspectos teóricos da educação e a formação do gestor.  

Ao longo do tempo foram realizadas algumas modificações no curso de pedagogia, por meio 

de decretos e pareceres, acerca do currículo e das bases nacionais. A constituição do perfil do atual 

curso de Pedagogia14 nas universidades brasileiras é recente, visto que possui apenas uma década de 

história.  Com relação à trajetória do Ensino de Ciências no Brasil, a história do Ensino de Ciências 

Naturais no Ensino Fundamental é relativamente curta. Isso porque até a promulgação da LDB Nº. 

4.024/61 ministravam-se aulas de Ciências Naturais apenas para as duas últimas séries do antigo 

ginásio. Essa lei estendeu a obrigatoriedade do Ensino da disciplina para todas as séries ginasiais. 

Mas somente com a Lei Nº. 5.692/71 Ciências Naturais passou a ter caráter obrigatório nas oito 

séries do ensino de primeiro grau (Brasil, 1997). 

 A partir da década de 70, a preocupação com o ensino desta disciplina, estava baseada, na 

busca de inovações, tendo em vista os movimentos internacionais que ocorriam com forte 

dependência nas descobertas científicas e tecnológicas. De acordo com Krasilchik (1987),  

 
o regime militar teve forte influência neste processo: O regime militar tencionava 

modernizar e desenvolver o país e, nesse contexto, o ensino de Ciências passou a ser 

valorizado como contribuinte à formação de mão de obra qualificada, intenção que acabou 

se cristalizando na Lei n° 5.692, de Diretrizes e Bases da Educação, promulgada em 1971 

(p.28). 

 

Nesse sentido, a abordagem do Ensino de Ciências Naturais toma destaque no período militar 

instaurando um cenário onde a intenção de desenvolvimentismo nacional se insere e integra nas 

diretrizes nacionais de educação fazendo parte da exigência feita a formação básica de toda criança 

nascida no Brasil. 

Apesar de presente nos documentos oficiais nacionais e internacionais, o desenvolvimento de 

saberes e a desvalorização do Ensino de Ciências para os anos iniciais existem e persistem desde a 

sua instalação. Há uma desconexão entre os conceitos pertinentes ao Ensino de Ciências Naturais e 

a formação de professores para os anos iniciais, o que tem acarretado em um grande número de 

licenciados e Pedagogos formados que, não compreendem os conhecimentos das Ciências e 

ministram aulas para crianças. 

Com a finalidade de compreender a distância entre o que é apreendido e ministrado pelos 

Pedagogos, no que se refere ao Ensino de Ciências Naturais, o presente artigo procura 

problematizar a relação existente entre o Ensino de Ciências Naturais e a Formação de Professores 

que atuam nessa área durante os anos iniciais do Ensino Fundamental, por meio de uma série de 

apontamentos utilizando algumas obras relacionadas com a Formação de Professores, bem como a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).  

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia do presente trabalho está pautada inicialmente em uma análise bibliográfica 

qualitativa da Resolução MEC/CNE - CNE/CP 1/2006, sobre a origem do Curso de Pedagogia, bem 

                                                 
14Sobre as modificações realizadas no curso de Pedagogia ao longo dos anos ver: “BRASIL. MEC/CNE. Resolução CNE/CP 1/2006. 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura”. 
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como algumas modificações que a mesma sofreu com o passar dos anos no território brasileiro. 

Com essa constatação parte-se para o estudo, também qualitativo, dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) e das contribuições do documento da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 15, instrumento para compreender a noção de Ensino de 

Ciências que influenciou e tem influenciado na abordagem do Ensino de Ciências no Brasil. Com 

base nessa revisão bibliográfica, dos instrumentos bibliográficos citados, surge a importância do 

estudo de possibilidades em educação em Ciências, e por isso realizou-se um apanhado sobre a 

existência e o trabalho desenvolvido no Museu Interativo "Espaço Ciência Viva" e de seu 

idealizador Maurice Bazin. Com base nessa trajetória produziu-se uma série de apontamentos e 

considerações sobre a relação existente entre o Ensino de Ciências Naturais e a Formação de 

Professores que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base nas fontes bibliográficas pesquisadas pode-se constatar que muito do que se tem 

produzido atualmente no campo do ensino de Ciências apresenta uma visão bastante reducionista, e 

é resultado de investidas/operações históricas que remontam a própria constituição do Brasil como 

Estado-nação e os esforços que se concentraram para a consolidação e instalação de uma Escola 

Nacional – a escola para todos do Brasil.  

      A chegada dos Jesuítas no Brasil; a vinda de Marquês de Pombal e da Família Real; o mo-

vimento Escolanovista; a Ditadura Militar e a Pós-Ditadura, as campanhas de alfabetização e de 

escola para todos trazem consigo heranças de investidas individuais e coletivas que culminaram na 

emergência da rede escolar como fenômeno de alcance nacional. Pensar a educação nesse contexto 

tem sido reduzido, quase que exclusivamente, a maquinar estratégias de escolarização. 

 Pouco tem se dado espaço para iniciativas que se propõem a pensar a educação em Ciências. 

É nesse sentido que surge o interesse e a necessidade pelo estudo de possibilidades já existentes e 

que abordam as ciências para crianças. Para além da noção vigente de escolarização são formas 

distintas de análise16, que levam em conta promoções escolares (aulas, reuniões pedagógicas, 

atividades administrativas, etc.) e assim os problematizam. O Núcleo de Alfabetização Técnica 

(NAT), fundado em 1990, com uma série de intercâmbios científicos, dentre eles o Museu Interativo 

"Espaço Ciência Viva" do Rio de Janeiro (RJ) é um dessas propostas educacionais. 

Maurice Bazin, nascido em 1934, Físico e Ph.D. pela Universidade de Stanford (Estados 

Unidos da América), foi o criador do Espaço Ciência Viva, juntamente com alunos da UFRJ. Tanto 

o NAT quanto o Espaço Ciência Viva propuseram trabalhos de formação de educadores e de popu-

larização da ciência a partir da noção de Alfabetização Técnica. A Alfabetização Técnica põe em 

                                                 
15 Ver em: UNESCO. Ensino de Ciências: o futuro em risco. Brasília, UNESCO, ABIPTI, 2005. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001399/139948por.pdf>Acesso em 20 jun. 2016. 
16 Pode-se conceber Educação e Escolarização “O primeiro vem como uma das características importantes que distinguem o gênero 

humano a partir da faculdade da memória a partir da faculdade da memória e da sua capacidade de construir ferramentas aliadas à vida 

em sociedade, na consequente mão destes aspectos na construção da cultura. Deste modo ser humano em sociedade implica estar 

envolvido por situações de educação, seja de um indivíduo com outro; do meio social para com o indivíduo e vice-versa; e ainda, do 

indivíduo e ele mesmo com tudo que o cerca: a auto-educação – ou a leitura que o indivíduo faz do mundo a partir de suas expectativas 

e capacidades. [...] A escolarização, por sua vez, é também educação só que vinculada a objetivos institucionalizados. Almeja-se com 

ela um tipo de homem e um tipo de sociedade” (CORRÊA, 2000, p. 73-74). 
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jogo, em qualquer ação educacional, questões cotidianas e sua conexão com fenômenos, conceitos 

científicos e sua atualização num fazer-pensar em que tem destaque promoções educacionais em 

espaços públicos e ambientes de trabalho como fábricas, assentamentos, grupos reunidos com inte-

resses vários para os quais conhecimento técnico e cientifico do que fazem incrementa qualidade na 

produção e amplia o horizonte criativo e político. 

Segundo Bazin, 

 
Alfabetizar só tem sentido se o uso das palavras fizer que o homem possua e modifique o 

mundo, compreendendo-o e exprimindo-se. Cabe aos cientistas participarem no mesmo ob-

jetivo ideológico, substituindo o ler e o escrever por aptidões técnicas e por atitudes cientí-

ficas. Mas estas devem estar ideologicamente associadas a um conteúdo político. Se a ciên-

cia não é neutra, cabe-nos a nós torná-la ideologicamente ativa, levá-la a ser dominada pe-

las massas para libertar os homens e mulheres de todos os mitos cientistas exploradores. 

Uma primeira medida consiste em extirpar o mito das caixas-pretas (dos aparelhos misteri-

osos, intocáveis sobre os quais não se fazem perguntas)” (1977, p. 96). 

 

Essas possibilidades já experenciadas têm demonstrado a crescente relevância e complexi-

dade da aprendizagem dos conceitos do Ensino de Ciências nos anos iniciais. Com o desenrolar do 

presente trabalho, o que se pode conceber é um grande despreparo, por parte dos professores e for-

madores de professores para pensar e compreender a articulação entre o conhecimento dos concei-

tos científicos das Ciências Naturais (Química, Biologia e Física) com as especificidades da educa-

ção voltada para crianças reunidas em turmas com a média de trinta alunos entre os quais há aqueles 

com graus diversos de necessidades especiais. 

De fato, muita ênfase tem sido dada à criação e reformulação de burocratizações e, “mode-

los” a serem seguidos no cenário brasileiro no que se refere ao ensino de Ciências, deixando de lado 

a abordagem de conhecimentos e saberes inerentes ao entendimento das Ciências Naturais tanto por 

parte dos estudantes quanto professores da área. O conhecimento atrelado a essa área é complexo e 

exige muito empenho e reflexão, tornando a formação de professores muito ampla e complexa, vis-

to que a simplificação desses saberes é muito comum e dificulta a aprendizagem.  

 Muito do que se tem produzido atualmente no campo do ensino de Ciências apresenta uma 

visão bastante reducionista, e é resultado de investidas/operações históricas que remontam a própria 

constituição do Brasil como Estado-nação e os esforços que se concentraram para a consolidação e 

instalação de uma Escola Nacional – a escola para todos do Brasil.  

      A chegada dos Jesuítas no Brasil; a vinda de Marquês de Pombal e da Família Real; o mo-

vimento Escolanovista; a Ditadura Militar e a Pós-Ditadura, as campanhas de alfabetização e de 

escola para todos trazem consigo heranças de investidas individuais e coletivas que culminaram na 

emergência da rede escolar como fenômeno de alcance nacional. Pensar a educação nesse contexto 

tem sido reduzido, quase que exclusivamente, a maquinar estratégias de escolarização. 

    No Ensino de Ciências isso não é diferente, visto que ensinar e aprender os conhecimentos 

dessa área na concepção da escolarização está atrelado em assimilar fórmulas, teorias e conceitos 

visando à aprovação em avaliações de cunho evidentemente behaviorista. 

O ensino de Ciências para crianças tem como ator direto o professor das séries iniciais formado 

em Pedagogia. A formação em Ciências do Pedagogo, por sua vez, tem como ator direto o Licenci-

ado em uma das áreas das Ciências Naturais. Desse modo, o que uma criança recebe como atividade 

de ensino de Ciências depende da formação de profissionais da Pedagogia e essa depende da forma-

ção do formador de educadores em uma das áreas das Ciências Naturais (na sua quase totalidade 
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formados em Biologia). O que uma criança recebe em sala de aula é dependente da qualidade des-

sas duas instancias de formação de professores. 

É nesse contexto que os professores de Ciências se tornam elementos chaves nesse processo 

de alfabetização científica. A escola no cenário social tem a sua importância quando falamos em 

educação científica e práticas que culminem na formação de indivíduos capacitados e preparados 

para a inserção no mercado de trabalho.  

Quando se trata de um trabalho educacional voltado para crianças essa questão deve ser en-

carada com a seriedade devida lembrando, todavia, que é a ponta de um iceberg de inúmeras outras 

questões, entre as quais figura com especial importância a criação de estratégias educacionais, obje-

to das disciplinas de Metodologia do Ensino nos cursos de Licenciatura. A criação de estratégias 

educacionais no ensino de Ciências ultrapassa o emprego de metodologias e técnicas de ensino na 

medida em que arrasta consigo todo o contexto de vida tanto dos educadores quanto de seus alunos. 

E que não se tome isso por pouco. Diferentes contextos exigem diferentes estratégias. Para se ter 

uma ideia podemos fazer referência as especificidades do trabalho com crianças expostas cotidia-

namente a situação de violência ou pertencentes a estratos sociais conformados pela miséria e suas 

consequentes influências na saúde, na atenção, na aprendizagem.  

É nesse sentido que se pode falar de um ensino de Ciências problematizador. Ou se pensa as 

condições e o contexto para os quais se oferecem conteúdos científicos e com elas as estratégias 

educacionais a serem empregadas, ou se corre demasiado risco de promover um ensino de Ciências 

supérfluo e maçante.  

 

CONCLUSÕES 
 

Mover-se é um modo de conceber a formação de professores. Falar do ensino de Ciências 

para os anos iniciais exige o planejamento de estratégias por parte do educador e, essa produção de 

estratégias ultrapassa a aplicação de métodos científicos e elaboração de planos de aula. A articula-

ção entre a Química, a Física e a Biologia é, sem sombra de dúvidas, um desafio para licenciados e 

Pedagogos. Nesse sentido, é necessário envolver-se na superação entre as lacunas existentes na 

formação e abordagem de saberes feitos no Ensino Superior e aquilo que é apresentado para as cri-

anças em sala de aula.  

Por meio da análise bibliográfica qualitativa dos documentos citados acima, da realidade do 

ensino de Ciências no Brasil hoje e das possibilidades em Educação em Ciências apresentadas, o 

que emerge é a necessidade de planejamento de estratégias por parte do educador e, essa produção 

de estratégias ultrapassa a aplicação de métodos científicos e elaboração de planos de aula. A articu-

lação entre a Química, a Física e a Biologia é, sem sombra de dúvidas, um desafio para licenciados 

e Pedagogos. Nesse sentido, é necessário envolver-se na superação entre as lacunas existentes na 

formação e abordagem de saberes feitos no Ensino Superior e aquilo que é apresentado para as cri-

anças em sala de aula.  

Com base no presente estudo, concebe-se que o ensino de Ciências, nos anos iniciais do En-

sino Fundamental é coextensivo ao ensino de Matemática, Português, História, Geografia, Artes, 

Educação Física, entre outras disciplinas. Todavia o seu lugar marca a possibilidade de trabalho 

com questões fundamentais na vida de qualquer criança. Entre elas figuram, é claro o conhecimento 

da natureza e não se deve esquecer que isso envolve as questões de saúde, ambiente e da integração 

da criança ao seu universo. Esse último aspecto convida a educação em Ciências a formação de 
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professores a oferecer a essas crianças condições de interação e participação no mundo. Não se tra-

ta, portanto, apenas de conhecer fenômenos naturais e conceitos científicos neles envolvidos. A 

educação em Ciências tem a oportunidade de articular esses conceitos com processos vitais, exis-

tenciais e políticos. 

É preciso entender que os conteúdos científicos têm importância na medida em que melho-

ram as condições de vida das crianças e isso demanda um educador que além de uma cultura cientí-

fica tenha um interesse vivo pelos seus alunos e isso está implicado ao interesse vivo pelo atual, 

pelo que se passa com eles. As estratégias educacionais no ensino de Ciências adquirem um lugar 

importante na formação de professores, na medida em que se debruçam nas questões vivas. 

Diante disso, abordar as temáticas em torno das Ciências Naturais tem importante contribui-

ção não só no que se refere à alfabetização científica, mas sim no empoderamento e criticidade para 

além do querer científico institucionalizado (provas, testes, avaliações, seleções, vestibulares, etc.). 

As atividades desenvolvidas nessa área podem tornar o processo de escrita e leitura mais significa-

tivo e contextualizado se realmente conseguirem mobilizar e envolver os alunos de modo a instaurar 

um movimento, independentemente de sua natureza e finalidade institucionalizada.  

O lugar que o professor ocupa na escola é desafiador. A busca por estratégias precisa 

ultrapassar a imobilização do corpo e da mente. Ela precisa estar atrelada a não quantificação do 

que foi aprendido pelo aluno, mas sim direcionada para os movimentos que o aprendente faz 

quando é convidado a pensar Ciências.  
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RESUMO 

Ao longo da história da humanidade o homem altera o ambiente em que vive a fim de 

desenvolver a sua sociedade. Essa atividade provocou um desequilíbrio na natureza e este 

desequilíbrio afeta a humanidade. Assim surge a preocupação de reverter essa situação. Para tanto é 

necessário que os comportamentos humanos em relação ao ambiente natural ou não sejam alterados. 

A mudança comportamental acontece por meio da mudança das atitudes frente ao meio ambiente. 

Neste estudo, avaliou-se as atitudes ambientais de 44 estudantes dos cursos de Química 

Licenciatura e Ciências Biológicas de uma universidade por meio de um questionário pelo qual 

mediu-se as intenções comportamentais destes estudantes. Medidas repetidas de ANOVA foram 

utilizadas para medir diferenças entre as pontuações no que diz respeito a gênero e curso. Os 

resultados foram considerados significativamente diferentes com p < 0,05. Neste estudo observou-

se que os estudantes do curso de Ciências Biológicas pontuaram mais do que os estudantes do curso 

de Química Licenciatura, bem como as mulheres pontuaram mais do que os homens. Estes 

resultados sugerem que os estudantes do curso de Ciências Biológicas apresentam intenções 

comportamentais mais pró-ambientais do que os estudantes do curso de Química Licenciatura, 

refletindo-se em melhores atitudes pró-ambientais. Os resultados também demonstram que as 

mulheres possuem melhores atitudes pró-ambientais do que os homens, para as particularidades 

desta amostra. Os resultados estão de acordo com o esperado, pois demais estudos sugerem que 

estudantes de cursos voltados a áreas ambientais, como as Ciências Biológicas, apresentam atitudes 

pró-ambientais mais fortes que os demais.  
 

Palavras-Chave: Atitudes pró-ambientais, comportamentos pró-ambientais, intenções comportamentais, 

Biologia.  
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história da humanidade, o homem tem alterado o meio ambiente por meio da 

utilização dos recursos naturais a fim de desenvolver sua sociedade e suas tecnologias. Este 

comportamento exploratório refletiu em grande desgaste dos recursos naturais e na emissão de 

grandes quantidades de resíduos e rejeitos no meio natural e, consequentemente, provocaram um 

desequilíbrio ambiental. 

Devido as implicações que esta atividade tem sobre a qualidade de vida, surge a preocupação 

com os efeitos dos comportamentos humanos sobre o meio ambiente com uma crescente onda de 
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conscientização a respeito da responsabilidade humana sobre os danos provocados no meio 

ambiente e de reverter esta situação. 

Stapp et al (1969) define atitudes pró-ambientais como sendo um conjunto de ações e valores 

que tornam o sujeito consciente e agente de divulgação e transformação social em busca de uma 

vida sustentável e de melhoria da qualidade de vida, promovendo um equilíbrio com e para com o 

meio ambiente. Segundo Higuchi (1994), as pessoas apresentam aparentes valores positivos em 

relação ao meio ambiente, embora muitas vezes esses valores não sejam revertidos numa coerente 

prática diária, demonstrando a necessidade de promover a mudança atitudinal nos sujeitos ainda no 

âmbito escolar, tornando a educação ambiental um importante momento de aprendizado e de 

reavaliação de valores e conceitos sociais que permeiam as experiências com o ambiente, tanto 

individuais quanto coletivas (REIGOTA, 1994). E é no contexto escolar que as atitudes devem ser 

desenvolvidas (SARABIA, 2000) em todas as áreas de ensino, considerando-se o caráter 

interdisciplinar da Educação Ambiental. 

Promover comportamentos positivos em relação ao meio ambiente envolve promover atitudes 

positivas em relação ao meio ambiente, uma vez que se entende que o comportamento é antecedido 

por uma intenção comportamental. Assim é possível avaliar as intenções comportamentais dos 

indivíduos por meio das declarações de intenções, que são parte do componente conativo das 

atitudes (Coll et al, 2000). 

Na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2016), o ensino de atitudes relacionadas ao 

meio ambiente aparece principalmente na área das Ciências da Natureza. Assim, entendendo que o 

ensino das atitudes em relação ao meio ambiente está fortemente atrelado ao ensino de Ciências, é 

preciso entender as atitudes em relação ao meio ambiente dos futuros professores das áreas de 

ciências. 

Neste estudo buscou-se avaliar o efeito do curso e gênero nas atitudes em relação ao meio 

ambiente de estudantes do curso de Ciências Biológicas e Química Licenciatura para verificar duas 

hipóteses: 

1. As atitudes em relação ao meio ambiente de estudantes de Ciências Biológicas são 

mais fortes do que as atitudes em relação ao meio ambiente de estudantes de Química 

Licenciatura. 

2. As atitudes em relação ao meio ambiente de mulheres são mais fortes do que as 

atitudes em relação ao meio ambiente de homens.  
 

METODOLOGIA 
 

Amostra: Foram selecionados 44 estudantes universitários, sendo 26 estudantes do Curso de 

Ciências Biológicas e 18 do curso de Química Licenciatura de uma universidade pública, localizada 

no estado do Rio Grande do Sul. 

 

Instrumento: Foi administrado durante o período letivo um formulário contendo 11 sentenças 

relativas a intenções de comportamentos pró-ambientais aos estudantes. Os estudantes marcaram 

em uma escala visual a intensidade com a qual estão intencionados a agir de acordo com cada 

sentença. A escala variou de Zero a Dez, sendo Zero a ausência absoluta da intenção e Dez a 

presença absoluta da intenção comportamental. 
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Análise de Dados: Os dados foram analisados por Análise de variância (ANOVA) de medidas 

repetidas, utilizando o software STATISTICA10, a fim de observar se existe algum efeito de gênero 

e do curso sobre as intenções comportamentais dos estudantes.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O grupo de estudantes que compuseram esta amostra é composto por 44 estudante, sendo 26 

do curso de Ciências Biológicas e 18 do curso de Química Licenciatura. Dentre os 44 estudantes. 

19,54% (13) eram homens e 70,46% (31) eram mulheres. 

A Figura 1 contém as médias totais de cada curso (Química Licenciatura M= 5,6681826 ± 

0,271296 N= 18 e Biologia M= 8,008237 ± 0,239902 N= 26). Foi observada diferença significativa 

(p= ,00000) entre as duas médias dos dois cursos a favor do curso de Ciências Biológicas. Este 

resultado é semelhante ao encontrado por Oerke e Bogner (2010) de que professores em formação 

em Biologia e professores de Biologia da Alemanha apresentam médias mais altas para atitudes pró-

ambientais em comparação com professores de Alemão. Hodgkinson e Micchael Innes (2001) 

encontraram resultado semelhante. Em seu trabalho, Hodgkinson e Micchael Innes (2001) sugerem 

que as atitudes pró-ambientais são função da escolha de carreira e variam em relação à disciplina 

estudada e assim, estudantes de cursos mais ligados ao meio ambiente, como as Ciências 

Biológicas, apresentam atitudes pró-ambientais mais fortes do que estudantes de outros cursos. Este 

resultado pode ser devido à proximidade e afetividade envolvida entre os estudantes do curso de 

Ciências Biológicas e o meio ambiente. Os resultados deste estudo corroboram para a hipótese de 

que estudantes de Ciências Biológicas apresentam atitudes mais fortes e positivas em relação ao 

meio ambiente em comparação a estudantes de Química Licenciatura. 

Figura 12: Diferença nos scores em relação ao curso: 1 (Química Licenciatura) X 2 (Ciências Biológicas) 

Current effect: F(1, 40)=41,751, p=,00000
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Neste estudo objetivou-se também investigar a influência do gênero sobre as atitudes em 

relação ao meio ambiente destes estudantes. A pontuação média para as mulheres (M= 7,460726 ± 

0,200072) foi estatisticamente (p= ,00138) diferente do que a pontuação média dos homens (M= 

6,215693 ± 0,301870), como pode ser observado na Figura 2. Os resultados de ANOVA de medidas 

repetidas sugerem que as mulheres apresentam a pontuação mais alta para atitudes em relação ao 

meio ambiente. Este resultado está de acordo com os resultados encontrados por Oerke e Bogner 

(2010), de que as mulheres apresentam atitudes pró-ambientais mais fortes e positivas em 

comparação com as atitudes demonstradas por homens. Estes resultados estão de acordo também 

com os encontrados por Félonneau e Becker (2008), cujo estudo revelou que mulheres possuem 
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pontuações mais altas em atitudes e comportamentos ecológicos quando comparado com as 

pontuações de homens, para uma amostra francesa. Os resultados deste estudo corroboram com a 

hipótese 2. Este resultado pode ser explicado, uma vez que as mulheres, segundo Oerke e Bogner 

(2010) apresentam maiores níveis de atitudes de preservação do que homens, que por sua vez 

apresentam maiores níveis de atitudes de utilização dos recursos naturais para o desenvolvimento e 

bem-estar humano. Em seu estudo, Zelezny, Chua e Aldrich (2000) encontraram que o gênero 

feminino apresenta mais atitudes ecocêntricas e pró-ambientais devido ao processo de socialização, 

que prevê que os comportamentos são resultados de como os indivíduos são moldados de acordo 

com as expectativas para seu gênero no contexto de suas normas culturais. Nesse sentido, as 

mulheres seriam socializadas a serem mais empáticas, possuírem “ética de cuidado” enquanto os 

homens seriam mais independentes e competitivos. Assim, as mulheres apresentariam mais 

comportamentos de ajuda e de altruísmo (ZELEZNY, CHUA e ALDRICH, 2000). 

Figura 13: Diferença nos scores em relação ao gênero: 1 (Mulheres) X 2 (Homens) 

Current effect: F(1, 40)=11,819, p=,00138
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Na Tabela 1 estão descritas as onze sentenças e as pontuações médias de cada sentença para 

os cursos de Química Licenciatura (1) e Ciências Biológicas (2). Na Figura 3, os mesmos resultados 

podem ser observados. Foi observada uma diferença estatisticamente significativa entre as médias 

nas questões em relação ao curso a favor, novamente do curso de Ciências Biológicas. Como pode 

ser observado na Figura 4, nenhuma diferença estatisticamente significativa foi encontrada para 

Gênero em relação ao curso. 

Tabela 2: Pontuações médias nas sentenças para os cursos de Química Licenciatura (1) e Ciências Biológicas (2) 

Question 
Mean 

1 2 

1 Mudar os hábitos de consumo 5,905556 6,888462 

2 Mudar os hábitos de para melhorar sua 

saúde e qualidade de vida 

6,694444 8,057692 

3 Intervenção na melhora do meio natural e 

social 

4,95 8,038462 

4 Divulgar atitudes e comportamentos para 

a preservação ambiental 

5,683333 8,523077 

5 Promover novos hábitos de consumo em 

casa e nos demais ambientes sociais onde 

se insere 

5,355556 7,526923 

6 Integrar-se em movimentos e ações que 

promovam atitudes e comportamentos 

pró-ambientais 

4,072222 7,75 
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7 Respeitar os meios natural e não natural 8,25 8,746154 

8 Manter boas relações com o meio natural, 

diminuindo os impactos sobre ele 

7,366667 9,192308 

9 Separar os tipos de lixo para melhorar o 

aproveitamento na reciclagem (seco – 

papel, plástico e metal, orgânico e não 

reciclável) 

7,511111 

 

8,803846 

10 Encaminhar lâmpadas, pilhas e óleo de 

cozinha para alocais que farão o descarte 

correto 

6,644444 

 

8,923077 

11 Usar o carro o mínimo necessário 3,194444 

 

7,423077 

 
 

Figura 14: Diferença nas pontuações médias de cada sentença em relação ao gênero. 

Current effect: F(10, 400)=1,6722, p=,08507

 Female

 Male

Question1
Question2

Question3
Question4

Question5
Question6

Question7
Question8

Question9
Question10

Question11

QUESTION

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S
c
o
re

 
Figura 15: Diferença nas pontuações médias de cada sentença em relação ao curso. 

Current effect: F(10, 400)=4,3845, p=,00001
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CONCLUSÕES 
 

Os resultados encontrados neste estudo apoiam a hipótese de que estudantes do curso de 

Ciências Biológicas apresentam atitudes mais fortes e positivas do que estudantes do curso de 

Química Licenciatura. Este resultado pode ser utilizado para pensar no contexto da Educação 

Ambiental no ensino superior e fortalecer seu ensino nas áreas em que aparecem menos evidentes. 

Este resultado pode ser importante para que se pense no currículo de Educação Ambiental tanto na 

educação básica como no ensino superior. Pensar no currículo da Educação Ambiental no ensino 

superior envolve pensar na formação de futuros educadores na área das Ciências. 

Uma das limitações deste trabalho é de não considerar o semestre do curso no qual estão os 

estudantes, que pode ser considerada como uma variável em futuros estudos. Futuras pesquisas com 

um número maior de estudantes são também recomendadas. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho vem ao encontro de problematizar questões vivenciadas por professores 

principiantes na prática da docência e no espaço escolar, aliada a preocupação frente a distância 

entre o que se estuda na graduação e o que vivencia na prática educativa. Busca valorizar a 

sensibilidade no ato de ensinar, para além da noção da escolarização, indo ao encontro de 

possibilidades na educação. A Formação Inicial de Professores de Química é posta em jogo na 

medida em que tem dado ênfase aos saberes e especificidades da área e não da própria prática 

educativa. Além disto, os professores principiantes ao tornarem-se membros de quaisquer 

instituições de ensino sentem a dificuldade de flexibilização e movimentação do sistema 

educacional, isso porque se estabeleceu uma cultura que nos diz que o professor deve responder a 

uma série de burocratizações, tarefas e funções existentes dentro ou fora da sala de aula, o que por 

vez torna árduo e behaviorista a realização de práticas e/ou atitudes de cunho pedagógico que 

possam contribuir para a reflexão e transformação de estratégias na prática educativa. É com esse 

anseio que o presente artigo visa apresentar uma sucessão de questões que são vivenciadas por 

docentes principiantes na escola. Pretende-se produzir reflexões e apresentar inquietações acerca de 

práticas profissionais que produziram dúvida e incerteza no professor.  
 

Palavras-Chave: Professores Iniciantes, Escolarização, Química, Práticas Profissionais. 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As situações e sensações que estão atreladas ao professor iniciante/principiante na noção de 

escola contemporânea vêm ao encontro do primeiro contato com esse ambiente, bem como a 

amplitude de funcionamento ainda não experienciada durante o curso de graduação - a formação 

inicial. O então licenciando passa a ocupar um espaço de protagonismo na construção da relação de 

ensino-aprendizagem, exercendo assim a função de professor. Neste sentido apropria-se de um 

ofício que se apresenta recheado de normativas (regras, regimentos, diretrizes, currículos, 

tendências pedagógicas, etc) o que de fato não fora exercido durante a formação primeira. 

Os novos desafios relacionados com a docência enquanto profissão e, não mais formação 

inicial (estágios da licenciatura), causam estranhamento e desconforto ao docente devido o contato e 
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a vivência de problemáticas intrínsecas do ambiente escolar que eram apenas observadas em nível 

teórico. O que antes eram apenas discussões realizadas em disciplinas do currículo da Formação 

Inicial do curso de Licenciatura em Química17 (releituras e revisões bibliográficas) passam a ser 

situações vivas diariamente no cotidiano. O contato direto com questões burocráticas da escola, 

relacionamento com estudantes, professores e pais, diretrizes e normas de conduta, estão 

relacionados com uma série de demandas que o profissional precisa enfrentar. 

Além disso, ao tornar-se membro de uma instituição de ensino o professor iniciante percebe 

que há certa dificuldade na flexibilização e movimentação dentro desse sistema. A série de 

burocratizações, tarefas e funções as quais o professor está submetido, existentes dentro ou fora da 

sala de aula, torna árduo e behaviorista a realização de práticas e/ou atitudes de cunho pedagógico 

que possam contribuir para a reflexão e transformação de estratégias na prática educativa. 

É com esse anseio que o presente artigo visa apresentar uma sucessão de questões que são 

vivenciadas por docentes principiantes na escola. Pretende-se produzir reflexões e apresentar 

inquietações acerca de práticas profissionais que produziram dúvida e incerteza no professor. Visa 

estabelecer relação entre o distanciamento existente entre a formação inicial de professores e a 

realidade dos espaços educativos o que de fato influenciará na prática do professor principiante. 

 

METODOLOGIA 

 

Com base nas questões vivenciadas pelos docentes autores do artigo e também principiantes 

na escola, o presente artigo procura problematizar através de apontamentos o distanciamento entre o 

que é desenvolvido na formação inicial e o que presenciado diariamente na sala de aula e no 

contexto da escola. O aporte teórico do trabalho é selecionado a partir de autores que se propõem 

pensar em educação para além da via da escolarização. 

 

O PROFESSOR E A REALIDADE NA ESCOLA 

 

Os cursos de Formação Inicial de professores, em especial de Química, possuem uma 

preocupação comum em aproximar e preparar o discente para as problemáticas inerentes a seu 

campo de trabalho, a prática pedagógica da relação de ensino-aprendizagem.  Estratégias de 

conexão do saber específico da área de conhecimento do professor com a produção de curiosidade 

no educando é um desafio quando se vive em um jogo de forças onde o ato de ensinar é só mais um 

dos tantos papéis que o professor precisa desempenhar. 

A educação está diretamente relacionada a um imaginário social18, que nos diz que a escola, 

com base no sistema nacional de educação, é o único espaço formal e válido destinado a ensinar e 

aprender. Todavia, antes de conceber uma noção hegemônica do que seja educação, Corrêa (2000, 

p. 73-74) afirma que educação e escolarização, 

 
O primeiro vem como uma das características importantes que distinguem o gênero 

humano a partir da faculdade da memória a partir da faculdade da memória e da sua 

                                                 
17 Optamos por não especificar a instituição de origem, apenas tratando-se da área do conhecimento. 
18Conforme o francês Pierre Ansart (1978) o imaginário social trata-se de um sistema de representações 

através dos quais as sociedades se autodesignam, fixam simbolicamente suas normas e valores. 
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capacidade de construir ferramentas aliadas à vida em sociedade, na conseqüente mão 

destes aspectos na construção da cultura. Deste modo ser humano em sociedade implica 

estar envolvido por situações de educação, seja de um indivíduo com outro; do meio social 

para com o indivíduo e vice-versa; e ainda, do indivíduo e ele mesmo com tudo que o 

cerca: a auto-educação – ou a leitura que o indivíduo faz do mundo a partir de suas 

expectativas e capacidades. [...] A escolarização, por sua vez, é também educação só que 

vinculada a objetivos institucionalizados. Almeja-se com ela um tipo de homem e um tipo 

de sociedade.  

 

A educação pode ser estabelecida em quaisquer que sejam os espaços: espaços familiares, 

entre amigos, no trabalho. Educar ultrapassa a noção escolarizante de conhecimento. A separação de 

saberes em séries, anos ou semestres tem como finalidade estabelecer não um processo educativo, 

mas sim uma organização/seriação. Garcia (1999) considera a docência uma profissão, e é 

necessário, tal como outras profissões, assegurar que os profissionais que a exercem tenham um 

domínio adequado dos conceitos da ciência, técnica e arte da mesma, ou seja, possuam o que 

denominamos competência profissional, que está totalmente atrelada ao conhecimento específico.  

De fato, não há como questionar a importância do conhecimento científico da área do 

professor, bem como sua compreensão do que ensina. Todavia o que é possível problematizar é a 

total segurança de que o saber de caráter especifico da área é o único necessário para ensinar. 

Durante a formação inicial os acadêmicos que estão nos primeiros semestres possuem muitas 

incertezas, inquietudes e dúvidas sobre a opção profissional. Nota-se também a gama de 

expectativas sobre a profissão, bem como concepções que se inter-relacionam com as funções, 

abrangências e espaços para a construção de conhecimentos da área.  

Nesse sentido, quando se tem o contato com o espaço formal de escolarização vive-se na 

prática experiências não tão felizes da docência, tendo em vista que boas partes dos profissionais se 

apoiam apenas no saber científico da área, sem pensar na importância de estratégias educativas que 

venham ao encontro da produção de movimento na educação. Vários fatores influenciam na 

inexistência de problematizações durante a práxis docente: crescente popularização das avaliações 

internas e externas da escola, do excesso de carga-horária causada pelo baixo salário e 

reconhecimento do profissional da educação; dependência na execução de conteúdos 

programáticos, o excesso de burocratizações que tornam a escola mais um dos tantos locais 

institucionalizados e a serviço de um modelo vigente de educação, bem como desconhecimento e 

falta de interesse dos profissionais sobre a reflexão sobre a própria prática.  

Além disso, pode-se dar ênfase a maneira como a população tem interferido no trabalho que 

o professor exerce. Não se quer dizer que participar de questões educacionais é incoerente, mas 

reconhecer que professores são indivíduos capacitados e com conhecimento mínimo para produzir 

espaços e momentos educativos. A participação de todos os agentes da sociedade é sim 

imprescindível para poder construir e problematizar situações concretas, porém, não se pode 

confundir participação com a subordinação do docente ao que é externo. 

 

CAMINHOS E POSSIBILIDADES DO PROFESSOR EM TEMPOS DE INCERTEZA 

 

Pensar em possibilidades de formação que aperfeiçoem e reconstruam uma cultura hoje 

instaurada da docência é indispensável para pensar em novas concepções e espaços para a mesma.  

 
“... para se dar sentido à formação de professores, não se pode fazer derivar o seu corpo 
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conceptual do conceito de ensino por si próprio. Ensinar, que é algo que qualquer um faz 

em qualquer momento, não é o mesmo que ser um professor. Existem outras preocupações 

conceptuais mais vastas que contribuem para configurar o professor: ser professor implica 

lidar com outras pessoas (professores) que trabalham em organizações (escolas) com outras 

pessoas (alunos) para conseguir que estas pessoas aprendam algo (se eduquem) ..." 

(FLODEN, BUCHMANN, 1990, p. 45 apud GARCIA, 1999, p. 23-24). 

 

Perceber a imensidão do ser professor através da sensibilidade, para além da relação de 

ensino-aprendizagem, substitui a noção de escolarização enquanto produto/mercadoria que o 

capitalismo nos impõe. As promessas de prospecção de futuro, tendo em vista sujeitos idealizados, 

dão lugar ao incerto, pois educar distingue-se de escolarizar. Não se quer formar um indivíduo 

idealizado. Busca-se produzir movimento e vida, não avaliando o que se está produzindo.  

A mercê desses dispositivos muitas vezes sofremos embates entre o que se propõe na 

formação inicial e o que se vive na prática enquanto professor e é no meio de todos esses 

impasses/obstáculos que constitui o profissional de educação. O sistema escolarizado restringe-se, 

muitas vezes, em desenvolver somente a verticalidade do tecnicismo que opera nos bancos 

escolares e suas normativas, do que no professor e suas sensações e impressões sobre a prática.  

Pensar em possibilidades em meio a essa terra arrasada em que vivem estudantes e 

professores, vem ao encontro da abertura ao novo. Não o novo que desfaz o velho. Muito menos o 

bom que substitui o ruim. Não se quer polarizar. Pretende-se pensar em movimento, sem que isso 

desfaça as qualidades e boas iniciativas desenvolvidas até aqui.  

Descobrir o verdadeiro e o ideal é sim, resultado de um processo histórico de simplificação e 

redução da educação em escolarização. A escola nacional e seu sistema vigente reduziram processos 

educacionais em conteúdos programáticos e mínimos, tornando o educador um responsável por 

executar funções. O estudante (independentemente do nível de escolarização) é aquele que aprende, 

sem ao menos se questionar em qual condição se aprende, nem ao menos o porquê se aprende.  

Não se quer dizer que a pedagogia e sua prática é capaz de resolver esse problema. Muito 

pelo contrário, ela tem forte tendência em intensificar esses fatores e chegar ao resultado esperado 

(qualitativo e/ou quantitativo). A didática, que está presente em qualquer curso de formação de 

professores, é uma base universal que “ensina a ensinar”, como se fosse possível tornar alguém 

educador. Essa realidade estabelecida e que torna a escola um espaço que muito mais aprisiona do 

que liberta, é que dificulta a implementação de experiências diversas em educação.  
 

CONCLUSÕES 
 

Os diversos obstáculos que são enfrentados pelos professores principiantes nos espaços de 

escolarização, têm provocado grande descontentamento e empecilhos frente a produção e 

movimentação do professor dentro da sua área de trabalho. Muito além do que é discutido e 

desenvolvido durante a Formação Inicial de professores, a escola e todo seu histórico de instauração 

trazem consigo uma série de questões já apresentadas que provocam, na maioria dos casos, 

frustração e descontentamento ainda não vivenciado durante o curso.  

 Ser capaz de realizar tudo que é exigido do professor demanda muito empenho, estudo, 

pesquisa e força de vontade, isso em razão de que educar para pensar quimicamente vai muito além 

do que saber conceitos da Química. As atribuições dos professores dessa área (e também das 

demais) ultrapassam a aprendizagem de saberes científicos das disciplinas, mas vão ao encontro de 

questões organizacionais que por vezes tomam um papel de destaque na escola, deixando de lado a 
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grandeza envolvida em processos de aprendizagem de conhecimentos da área, que não são 

simplesmente conteúdo a serem vencidos. 

 
Mais precisamente, eu diria isto: a disciplina tenta reger a multiplicidade dos homens na 

medida em que essa multiplicidade pode e deve redundar em corpos individuais que devem 

ser vigiados, treinados, utilizados, eventualmente punidos. E, depois, a nova tecnologia que 

se instala se dirige à multiplicidade dos homens, não na medida em que eles se resumem 

em corpos, mas na medida em que ela forma, ao contrario, uma massa global, afetada por 

processos de conjunto que são próprios da vida, que são processos como o nascimento, a 

morte, a produção, a doença etc. (FOUCAULT, 1999, p. 291). 

 

 Em meio a essa realidade conflitante, o professor precisa fazer uma escolha muito complexa: 

ser um executador de tarefas naturalizadas no cenário de ensino ou buscar, constantemente, 

promover a produção de movimento como professor? Embora a realidade institucional exija ações 

quase que na totalidade burocratizadas e preestabelecidas, é uma possibilidade ocupar esse espaço 

de modo a se movimentar.  

 A reflexão diária é uma maneira singela, porém indispensável para iniciar esse percurso. 

Embora saibamos que o processo não é algo de destaque na escolarização, é preciso olhar para a 

aprendizagem enquanto tal. Indagar-se, sem fundamentação, torna frágeis nossas ações e colocações 

perante a comunidade escolar que não se questiona e nem se move nesse espaço, visto que já 

naturalizaram essa realidade.  

 A incerteza e dúvida na prática do professor são importantes ferramentas e estratégias para a 

mudança. Quando se afirmar isso, não se pretende substituir práticas de ensino, mas sim questioná-

las de modo a tornar a aprendizagem do professor e do aluno algo prazeroso, curioso e desafiador. 

Aprender com vontade e desejo são possíveis quando se ultrapassa as limitações e verdades 

intrincadas em uma história de escolarização. 
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RESUMO 

O presente estudo objetivou,com vistas à formação continuada, traçar um panorama sobre a 

formação e a atividade profissional de professoresque ensinam Ciências e Biologia,oriundos de 

escolas públicas e particulares da educação básica no município de Santa Maria (RS, Brasil).A 

pesquisa foi desenvolvida por meio de questionário semiestruturado, aplicado a 18 professores de 

Ciências e Biologia. Na elaboração do questionário, foram estruturadas três categorias de 

informações a serem investigadas:a primeira categoria tratou sobre a formação inicial; a segunda 

sobre a formação continuada e, a terceira, sobre a atividade profissional docente. Em relação à 

formação inicial, os dados solicitados foram relacionados ao curso de graduação e ao períodode 

conclusão. Dentre os questionamentos presentes na categoria formação continuada, investigou-se as 

áreas de interesse do professor tendo-se no horizonte, a organização de uma oficina pedagógica.Na 

categoria atuaçãoprofissional buscou-se identificar o nível de confiança para abordar o assunto de 

interesse, escolhido para oficina em sala de aula. Os professores indicaram como principais 

assuntos de interesse para composição de oficinas de formação continuada: biotecnologia, práticas 

em botânica e educação ambiental. De acordo com os professores, esses são assuntos geram um 

nível de confiança moderado para serem abordados em sala de aula.A partir dos resultados deste 

panorama, pode-se concluir que embora o grupo de professores seja heterogêneo em relação ao 

período de conclusão da graduação, a maioria prosseguiu com cursos de aperfeiçoamento 

acadêmico, e destacaram assuntos comuns de interesse para participação de oficina de formação 

continuada. 

Palavras-chave: Formação Permanente, Formação Inicial, Atuação Profissional, Professores de 

Biologia. 

 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A formação continuada de professores (FCP) no Brasil possui amparo legal através da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), a qual em seu Art. 67 prevê o 
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aperfeiçoamento contínuo, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. 

Também há uma sinalização de incentivo à formação continuada dada através do decreto 8.752, que 

instituiu a política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica 

(BRASIL, 2016). 

 A disponibilização de formação continuada aos professores, mais do que um instrumento 

legal, vem apresentando-se como uma questão estratégica, seja em relação ao fortalecimento da 

profissão docente, seja pela necessidade de construção de novos caminhos para o ensino e 

aprendizagem contemporâneos, a fim de enfrentar os desafios da transformação dos conhecimentos 

científico-tecnológicos que nos são frequentemente (im)postos (NÓVOA, 1995). 

 O destaque da FCP pode ser observado pela mobilização em torno do assunto, a produção 

teórica tem aumentado significativamente, somando-se a isso, eventos oficiais e não oficiais têm 

propiciado um razoável debate sobre o assunto, além disso, pode-se constatar que os sistemas 

educacionais investem cada vez com maior frequência no ensaio de alternativas a FCP (GATTI; 

BARRETO, 2009, p. 199). 

 Entretanto, algumas questões permanecem como pontos negativos em relação à formação 

continuada ofertada por instituições de ensino ou pelas políticas públicas aos professores. Dentre 

esses pontos, pode-se destacar a organização de FCP com pouca ou nenhuma sintonia com as 

necessidades e dificuldades dos professores em sala de aula (GATTI; BARRETO, 2009, p. 220). 

 Esse descompasso, entre as reais demandas do professor em sala de aula e a oferta de 

formação continuada por instituições e/ou políticas públicas pode ser um dos obstáculos à 

participação do profissional docente. Considerando que o formar-se é um processo que ocorre ao 

longo da vida (ALVARADO-PRADA, 2010, p.369), a oferta de um programa de formação 

continuada para professores precisa levar em consideração as suas necessidades e expectativas tanto 

pessoais quanto profissionais, além disso, seus contextos de trabalho, bem como a cultura na qual 

encontra-se inserido (NÓVOA, 1995). 

 Assumindo que a formação continuada de um profissional da educação não se constrói por 

acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de 

reflexividade crítica sobre as práticas de (re)construção permanente de uma identidade pessoal 

(NÓVOA, 1995 p.25). Essa identidade constituída possui um papel fundamental na modificação do 

cenário atual do ensino de ciências e para viabilizar o processo de melhoria há que se fazer uma 

interconexão entre currículos da formação inicial e da formação continuada. Sobretudo, 

consideramos que a formação inicial não é capaz de oferecer “produtos acabados”, mas representa 

apenas uma etapa do processo de desenvolvimento do profissional docente (GARCÍA, 1995, p.55).  

A fim de colaborarmos com o processo de melhoriado ensino de Ciências, este estudo 

objetivou,com vistas à formação continuada, traçar um panorama sobre a formação e a atividade 

profissional de professores que ensinam Ciências e Biologia, oriundos de escolas públicas e 

particulares da educação básica no município de Santa Maria (RS, Brasil). 
 

METODOLOGIA 
 

A pesquisa foi desenvolvida por meio de um questionário semiestruturado realizado na 

forma presencial para 14 professores e, quatro, através do mesmo questionário utilizando-se a 

ferramenta do googledoc (docs.google.com/forms/d/1tdrE5A13DN_zHlTAw6Jyz-

c7AdZllMgt50B_aWTJ_i4/edit). Todos os professores respondentes atuam na área de Ciências e/ou 

Biologia na educação básica, em escolas públicas e particulares de Santa Maria-RS. Os professores 

https://docs.google.com/forms/d/1tdrE5A13DN_zHlTAw6Jyz-c7AdZllMgt50B_aWTJ_i4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1tdrE5A13DN_zHlTAw6Jyz-c7AdZllMgt50B_aWTJ_i4/edit
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receberam a designação de algarismos de 1 até 18 por ordem de realização dos questionários. 

As questões analisadas neste trabalho foram estruturadas em três categorias, a saber: 

primeira) formação inicial, segunda) formação continuada e terceira) atividade profissional docente. 

Questões referentesà formação inicial trataram de investigar o curso de graduação.Em relação à 

formação continuada(segunda categoria),investigou-se sobre a obtenção de titulação em programas 

de pós-graduaçãolatoestricto sensu, a importância da participação em eventos na área de Ciências 

da Natureza ou Biologia para sua FC, frequência de participação em eventos da área para sua FC, as 

áreas da Biologia que considera importantes para composição de uma oficina de FC.Quanto à 

atividade profissional docente(terceira categoria), buscou-se conhecer sobre o número de escolas 

em que exerce atividade docente atualmente e o nível de confiançaao tratar do assunto escolhido 

para oficina, quando o professor precisa abordá-lo em sala de aula. 

Na perspectiva de investigar as necessidades docentes em termos de modificação de suas 

práticas pedagógicas, elegemos postura semelhante à de Nunes (2001), na qual deve-se considerar 

os fatores ligados à carreira do professor, para então, reconhecer suas reais necessidades enquanto 

profissional e os motivos pelos quais enfrentam dificuldades ao lecionar.  

É importante salientar que os professores participantes deste estudo foram esclarecidos 

acerca dos objetivos, do direito ao sigilo profissional e a não participação da pesquisa, caso 

julgassem necessário, bem como sobre a disponibilização de um termo de consentimento livre e 

esclarecido para após proceder ao preenchimento dos questionários tanto presenciais quanto online. 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados revelados pela aplicação do questionário possibilitaram traçar um panorama sobre 

aspectosda formação inicial, formação continuada e atividade profissional de um grupo de 

professores que ensinam Ciências e Biologia em escolas públicas e particulares da educação básica 

de Santa Maria (RS, Brasil). 

Pode-se identificar através da Primeira categoria, formação inicial, quanto à graduação 

cursada, que todos os professores respondentes possuem formação na área de Ciências Biológicas, 

especificamente 83,32% dos entrevistados cursou Ciências Biológicas/Licenciatura Plena, mas 

apareceu também o curso de Licenciatura Curta emCiências, correspondendo a 16,68%. Pode-se 

ainda constatar que existe uma amplitude no período de conclusão da graduação, alguns professores 

formaram-se há seis anos, enquanto outros, 30 anos. 

A amplitude existente no período de conclusãopode implicar em necessidades distintas em 

relação à formação continuada, pois os sujeitos encontram-se em diferentes etapas da carreira 

profissional (GATTI; BARRETO, 2009). Dessa forma, a oferta de programas de formação 

continuada baseadameramente em atualização curricular, dificilmente terá adesão totalde um grupo 

heterogêneo como o participante deste estudo, por isso a importância da disponibilização de 

oportunidades de formação que contemplem um processo amplo de empoderamento e autonomia 

profissionais, expectando contribuir com a lapidação do profissional (CONTRERAS, 2002).  

Dentro da segundacategoria, formação continuada (FC), observou-se que a maioria dos 

professores respondentes, isto é, 38,8% prosseguiram com sua formação através de cursoslato 

sensu, obtendo titulação de especialista na área de Ciências Biológicasou na área de Educação; 

enquanto que 33,3% dos professores possuem título de mestre na área de ensino de Ciências ou 

áreas afins à Biologia, e 27,7% dos respondentes não prosseguiram sua formação continuada 

através de cursos lato ou stricto sensu. 
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Embora a legislação educacional brasileira preveja o aperfeiçoamento contínuo para a 

profissão docente, essa não é a realidade dos professores em municípios do país (LIMA; 

VASCONCELLOS, 2008; ROSSIN et al., 2015). Podemos observar que o grupo de professores da 

educação básica de Ciências e Biologia, participante desta pesquisa,contrasta com a realidade 

nacional, o qual apresenta um panorama de prosseguimento na busca por aprimoramento acadêmico 

e profissional. Essa frequência alta por aprimoramento acadêmico e profissional na área de ensino 

de Ciências e/ou Biologia apresenta-se como um indicativo da construção de uma identidade 

profissional que busca desenvolver conhecimentos e saberes de modo como se investiga, como se 

faz ciência (CACHAPUZ et al., 2005, p. 85). 

Em relação à participação em eventos de FC, todos os professores respondentes consideram 

importante a participação em eventos na área de Ciências ou Biologia. Quanto à frequência de 

participação em eventos de FC, nos últimos cinco anos, observou-se que 55, 6% dos professores 

participou anualmente de eventos da área, enquanto que 16,7% dos 

respondentesfrequentousemestralmente e, 27,7% dos respondentes, não participou de eventos de 

FC.Novamente, o interesse em participar em eventos da área corrobora para a construção de uma 

identidade profissional capaz de colaborar com uma prática reflexiva de seu papel atuante como 

mediador de conhecimentos e transformador de sua realidade, a sala de aula. 

Quanto à escolha do assunto para composição de uma oficina de FC, foram apresentados 14 

assuntos, não havendo limite mínimo ou máximo para escolha de assuntos. Observou-se ser a 

escolha mais frequenteo assunto biotecnologia (66,67%), em segundo lugar foi escolhido o assunto 

práticas em botânica (61, 11%) e, na terceira posição, o assunto educação ambiental, sobre o 

qual50% dos respondentes julgaram ser relevante uma oficina que abordasse o assunto (Figura 1). 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representação do assunto selecionado pelos professores respondentes para a organizaçãode 

uma oficina de formação continuada. 

 

A maior frequência das escolhas em assuntos comobiotecnologia, práticas em botânica e 

educação ambiental, salienta um panorama das demandas dos professores em sala de aula, onde os 

sujeitos necessitam aprimorar conhecimentos, trocar experiências, ter a oportunidade de discutir 
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sobre práticas pedagógicas. Especificamente, tratando do assunto biotecnologia, os avanços 

científicos e tecnológicos recentes suscitam do professor um desafio para abordar esses assuntos em 

sala de aula. Da mesma forma, os assuntos práticas em botânica e educação ambiental, demonstram 

o interesse pelo aprimoramento dos conhecimentos em relação ao meio ambiente.  

De acordo com Carvalho e Gil-Pérez (2011), para os professores desenvolverem um 

trabalho de excelência devem ter domínio sobre o conteúdo a ser desenvolvido em aula; conhecer 

problemas, dificuldades e obstáculos epistemológicos ao longo da história; conhecer critérios de 

aceitação e validação de teorias; conhecer o enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS); estar 

preparado para o desenvolvimento da cidadania no educando e aberto para adquirir e aprofundar 

novos conhecimentos. 

Na terceira categoria, atividade profissional, constatou-se que 55,6 % dos professores atuam 

em uma escola, enquanto que 27,78% desenvolvem atividade docente em duas escolas e 16,67% 

desempenham atividades em três escolas. Percebe-seum grande envolvimento temporal dos 

docentes com o seu ambiente de trabalho, especialmente, porque na educação básica esse tempo é 

passado dentro da sala de aula. Essas questões pertinentes à atividade docente permitem conhecer 

um pouco sobre os desafios enfrentados no exercício profissional, entendendo que as práticas do 

professor são muitas vezes influenciadas pelo seu ambiente sociocultural (GATTI; BARRETO, 

2009, 231 p.), por isso o papel das instituições de ensino superior e das políticas públicas em 

viabilizar o acesso e a participação em programas de formação continuada que atendam suas reais 

necessidades. 

Quanto ao nível de confiança dos professores ao abordar o assunto escolhido para oficina 

em sala de aula, os dados revelaram que 61,11% sente-se moderadamente confiante, enquanto 

outros 33,33% sente-se confiante, contra 5,56% pouco confiante ao abordar o assunto. Os dados 

permitem a interpretação de que os professores necessitam de apoio para prosseguimento em sua 

formação continuada, especialmente, emações que busquem o desenvolvimento de uma formação 

que supere apenas a formação técnica específica, mas que se assente na análise e reflexão sobre as 

mudanças que ocorrem no ambiente científico e tecnológico e que necessitam do nosso papel 

assertivo nas direções esperadas a essas mudanças (CHRISTOV, 1998, p. 9). 

 

CONCLUSÕES 
 

Conclui-se que embora o grupo de professores seja heterogêneo em relação ao período de 

formação inicial na sua graduação, demonstra interesse por assuntos afins de formação continuada. 

O aprimoramento acadêmico e profissional através de cursos lato e stricto sensu faz parte da 

formação continuada do grupo de professores de ciências e biologia de escolas públicas e 

particulares do município.  

A maioria dos professores compromete parte significativa de seu tempo profissional dentro 

da escola onde desenvolve atividade docente, sendo importante elaborar estratégias para a 

viabilização da participação dos professores em formação continuada. 

O panorama sobre a formação e a atividade profissional de professores de Ciências e 

Biologia, obtido neste estudo, permitirá a elaboração de oficinas pedagógicas voltadas às 

necessidades desses docentes em sala de aula e, sobretudo, o fortalecimento da formação 

continuada.  
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RESUMO 

Acreditamos que a Educação tem um papel fundamental perante a sociedade. Destacamos, assim, a 

importância da Formação de Professores, visto que é uma etapa fundamental para o 

desenvolvimento dos profissionais diretamente ligados à Educação. A Formação de Professores 

auxilia os profissionais a constatarem criticamente as contradições existentes na profissão, e permite 

que tentem trazer elementos que superem tais situações que persistem há tanto tempo na profissão 

(IMBERNÓN, 2011). Um elemento de fundamental importância relacionado à Formação de 

Professores é a Prática como Componente Curricular (PCC) que muitas vezes é compreendida de 

maneira distorcida. Para Oliveira et al. (2007) tal prática é um meio que torna possível a integração 

teórico-prática do docente. Temos como objetivo discutir a importância da PCC, a partir de uma 

pesquisa do tipo documental. Trazendo como fundamentação a legislação existente para a área, tais 

como: Lei N. 9.394/96, Parecer CNE/CP 09/2001, Parecer CNE/CP 28/2001, Resolução CNE/CP 

1/2002, Resolução CNE/CP 2/2002, e o Parecer CNE/CP 02/2015. Acreditamos que a Prática como 

Componente Curricular tem o intuito de romper com a visão de que a teoria antecede à prática e que 

essa se reduz a aplicação de teorias, havendo uma valorização de conceitos e teorias e a 

simplificação da prática e dos pressupostos pedagógicos. 

Palavras-Chave: Prática como Componente Curricular, Formação de Professores, Profissão 

Docente, Educação. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Acreditamos que a Educação tem um papel fundamental perante a sociedade. No entanto, 

devemos ter a consciência de que o ato de ensinar é uma atividade complexa, ou seja,  

 
não é apenas conhecer os conteúdos e expô-los num determinado momento ao outro, mas 

sim realizar a mediação pedagógica, o que exige dos professores um amplo leque de 

conhecimentos” (SILVA, LIMONTA, 2012). 
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Destacamos, assim, a importância da Formação de Professores, visto que é uma etapa 

fundamental para o desenvolvimento dos profissionais diretamente ligados à Educação. A Formação 

de Professores auxiliará os profissionais a constatarem criticamente as contradições existentes na 

profissão, e permitirá que tentem trazer elementos que superem tais situações que persistem há tanto 

tempo na profissão (IMBERNÓN, 2011). 

Um elemento de fundamental importância relacionado à Formação de Professores é a Prática 

como Componente Curricular (PCC) que muitas vezes é compreendida de maneira distorcida, sendo 

confundido com o Estágio Curricular Supervisionado. Para Oliveira et al. (2007) tal prática é um 

meio que torna possível a integração teórico-prática do docente.  

Discutiremos, portanto, ao longo do trabalho a importância da Prática como Componente 

Curricular, trazendo elementos contidos nas legislações, tais como:a legislação existente para a área, 

tais como: Lei N. 9.394/96, Parecer CNE/CP 09/2001, Parecer CNE/CP 28/2001, Resolução 

CNE/CP 1/2002, Resolução CNE/CP 2/2002, e o Parecer CNE/CP 02/2015. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa documental. A concepção que 

adotamos referente ao termo documento vai ao encontro da apontada por Severino (2007), o qual 

afirma que: 

 
em ciências, documento é todo objeto (livro, jornal, estátua, escultura, edifício, ferramenta, 

túmulo, monumento, foto, filme, vídeo, disco, CD etc.) que se torna suporte material 

(pedra, madeira, metal, papel etc.) de uma informação (oral, escrita, gestual, visual, sonora 

etc.) que nele é fixada mediante técnicas especiais (escritura, impressão, incrustação, 

pintura, escultura, construção etc.). Nessa condição, transforma-se em fonte durável de 

informação sobre os fenômenos pesquisados (SEVERINO, 2007 - grifo do autor). 

 

Para este autor, a pesquisa documental pode ser utilizada em três sentidos: (1) como 

instrumento de coleta e conservação de informações; (2) como ciência que elabora critérios para 

coleta, sistematização, conservação e difusão dos documentos; e (3) para a identificação, 

levantamento e exploração de documentos a serem pesquisados. Nesse sentido, utilizamos, nesta 

pesquisa, os documentos como instrumento de coleta e exploração. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN (Lei n. 9.394/96), traz a 

Formação de Professores em sete artigos e menciona a ligação entre teoria e prática no Art.61, o 

qual fundamenta que 

 
Art. 61. A formação de profissionais da educação de modo a atender aos objetivos dos 

diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada fase do 

desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: 

I. a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; 

II. aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e 

outras atividades. (BRASIL, 1996, p.26) 
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Traz, ainda, o Art.65 que menciona a relação entre esses conceitos e trata da obrigatoriedade 

de 300 horas em práticas de ensino.  

Além disso, o Parecer CNE/CP 09/2001, de 08 de maio de 2001, menciona as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica em nível superior, 

curso de Licenciatura, de graduação plena, as quais trazem um discurso consistente relacionado à 

função da teoria e prática 

 
Fortalecer processos de mudança no interior das instituições formadoras; atualizar e 

aperfeiçoar os formatos de preparação e os currículos vivenciados, considerando as 

mudanças em curso na organização pedagógica e curricular da educação básica; dar relevo 

à docência como base da formação, relacionando teoria e prática. (BRASIL, 2001a, p.04). 

 

Visto que 

 
Nenhum professor consegue criar, planejar, gerir e avaliar situações didáticas eficazes para 

a aprendizagem e para o desenvolvimento dos alunos se ele não compreende, com razoável 

profundidade e com a necessária adequação à situação escolar, os conteúdos das áreas do 

conhecimento que serão objeto de sua atuação didática, os contextos em que se inserem e as 

temáticas transversais ao currículo escolar. (BRASIL, 2001a, p.04). 

 

Percebemos a fundamental relação entre prática e teoria e que ela deve estar presente em 

diversos momentos e de formas variadas durante o processo de formação, com o intuito de 

proporcionar uma reflexão da e na atividade docente ao futuro professor. 

O Parecer CNE/CP 28/2001, de 02 de outubro de 2001 (que deu nova redação ao Parecer 

CNE/CP 21/2001), além de definir a duração e carga horária dos cursos de formação de professores, 

diferencia as Práticas como Componente Curricular, os Estágios Obrigatórios e as Práticas de 

Ensino. Tanto a Prática como Componente Curricular como o Estágio Curricular Supervisionado 

são mencionados como componentes curriculares distintos, os quais têm espaço próprio e não 

devem ser confundidos. 

Resumidamente apresentamos as características: 

● daPrática como Componente Curricular: deve apresentar o mínimo de 400 horas; deve 

estar presente na formação de professores desde o início do curso, ao longo de todo o pro-

cesso formativo; pode ser desenvolvida em outros espaços, como por exemplo, em secretari-

as de educação, em comunidades, sindicatos e nas instituições formadoras; pode ser desen-

volvida de diferentes formas; necessita de orientação/supervisão da instituição formadora; 

necessita de orientação/supervisão articulada ao trabalho acadêmico; e não possui tempo de 

orientação/supervisão definido (BRASIL, 2001b). 

● doEstágio Curricular Supervisionado: deve apresentar o mínimo de 400 horas; deve estar 

presente na formação de professores a partir da segunda metade do curso; deve ser desen-

volvido em escolas; necessita de orientação da instituição formadora e supervisão da escola; 

necessita de orientação articulada à prática e ao trabalho acadêmico; não há um tempo defi-

nido para o período de supervisão, no entanto não deve ser prolongado, deve ser denso e 

contínuo (BRASIL, 2001b). 

Salientamos que a PCC, não necessita obrigatoriamente ser desenvolvida em escolas, 

podendo ser contextualizada dentro da instituição de formação através do uso de tecnologias, de 
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relatos de experiências, de práticas em sala. Tais atividades devem ter como objetivo demonstrar ao 

aluno as realidades evidenciadas no ambiente escolar, tais como: solucionar conflitos, apresentar 

conteúdos, exemplificar conceitos e entre outras questões. 

A legislação estabelece que a PCC deve estar inserida ao longo de toda a formação 

proporcionando situações didáticas diversas, reflexão sobre a prática em sala de aula e a 

mobilização de conhecimentos, não responsabilizando apenas os Estágios Curriculares 

Supervisionados para essas tarefas. 

Para complementar e oficializar as modificações presentes nos pareceres anteriores, a 

Resolução CNE/CP 1/2002, de 18 de fevereiro de 2002, traz como principais responsabilidades da 

formação de professores a articulação entre dimensão teórica e prática, sendo que a prática não 

poderá ficar restrita ao Estágio Curricular Supervisionado e nem isolada em um período do curso. 

Do mesmo modo que deverá estar presente desde o início da Formação Docente, assim como 

permear toda a formação (BRASIL, 2002a, Art. 12, § 2º, p. 4) 

Já a Resolução CNE/CP 2/2002, de 19 de fevereiro de 2002, apresenta a regulamentação da 

duração e da carga horária obrigatória aos cursos de Formação de Professores da Educação Básica. 

Assim como pode ser visto no seguinte trecho: 

 
Art. 1º A carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, será efetivada mediante a 

integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, nas quais a articulação 

teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos, as seguintes dimensões 

dos componentes comuns: 

I. 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao longo do 

curso;  

II. 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do início da 

segunda metade do curso;  

III. 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de natureza 

científico-cultural;  

IV. 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais. 

(BRASIL, 2002b, p.01) 

 

Ocorreu em 2015 a última atualização da carga horária referente aos cursos de formação de 

professores, passando de 2.800h para 3.200h com o Parecer CNE/CP 02/2015. É enfatizada a 

garantia de conteúdo específicos e dos relacionados aos fundamentos da educação, além de 

mencionar a formação na área de políticas públicas, gestão, direitos humanos, diversidade étnico-

racial, direitos educacionais, entre outras obrigatoriedades (BRASIL, 2015). 

A partir desse Parecer ocorreu um aumento da carga horária relacionadas às atividades 

formativas, as quais anteriormente se relacionava aos conteúdos científico-culturais, além da 

exigência em trabalhar temas relacionados à formação do cidadão, a desconstrução de preconceitos 

e discriminações.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acreditamos que a Prática como Componente Curricular tem o intuito de romper com a 

visão de que a teoria antecede à prática e que essa se reduz a aplicação de teorias, havendo uma 

valorização de conceitos e teorias e a simplificação da prática e dos pressupostos pedagógicos. 

Nesse sentido, compreendemos que as legislações tiveram a intenção de erradicar a dicotomia 
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existente entre as visões de teoria e prática, concedendo às PCC a função de aproximar essas duas 

dimensões. 

Nesse sentido, é necessário que os Professores da Educação Superior se empenhem e se 

comprometam com a formação dos futuros profissionais da educação, os quais possivelmente 

atuarão na Educação Básica, para que assim se desconstrua a ideia que muitas vezes ainda prevalece 

no senso comum, que a teoria e prática ocorrem de forma isolada.  
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RESUMO 
O atual panorama sobre a disciplina de Ciências aponta para a necessidade de trabalho 

interdisciplinar e contextualizado, aproximando o conteúdo escolar da realidade dos estudantes. 

Porém, os docentes responsáveis relatam desconforto com este trabalho, quando são exigidos a 

lecionar tópicos não relacionados a sua formação inicial, tendo que lidar com as dificuldades 

impostas pelo currículo,tema investigado nesta pesquisa, sobretudo quanto ao discurso de 

interdisciplinaridade. A partir da Análise Temática, mostramos que os próprios docentes apontam a 

necessidade de formação continuada voltada para a realidade escolar, a partir de suas vivências, 

atribuindo a necessidade de reforços quanto ao conteúdo para ministrar todos os elementos da 

disciplina de Ciências Naturais. Portanto, a interdisciplinaridade pode assumir um papel primordial 

na formação continuada e, por essa razão, para desenvolver o ensino interdisciplinar torna-se 

necessário, entre outros aspectos, uma mudança de atitude do educador diante de uma nova forma 

de compreender o mundo e, consequentemente, sua prática pedagógica (FAZENDA, 2008). 

Percebemos que tal mudança começa a ocorrer no momento que o educador passa a se questionar, e 

a partir da interação com o outro é capaz de estabelecer maneiras de lidar com determinadas 

situações e conteúdos, repercutindo, também, de maneira extensiva à comunidade local.  
 

Palavras-Chave: Ensino de Ciências Naturais, Integração de conteúdos, Trabalho docente, Formação 

continuada. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a partir dos documentos oficiais da educação brasileira, vem ocorrendo um 

movimento pela recuperação da interdisciplinaridade no Ensino Básico, com a expectativa de que, 

assim, tenhamos a formação de cidadãos com uma leitura de mundo mais integrada, capazes de 

resolver problemas através da utilização de múltiplos conhecimentos. Contudo, tal intento ainda 

esbarra na formação dos professores, essencialmente disciplinar, sem interações com outras 

ciências.  

É neste cenário que encontramos o ensino de Ciências Naturais nos anos finais do Ensino 

Fundamental. Como afirmam Paganotti e Dickman (2011), elas não se constituem em um bloco 

único de conhecimento, mas englobam as Ciências Sociais e as Ciências Físicas e Naturais, que são 

subdivididas em diversos ramos especializados: Astronomia, Biologia, Geociências, Física, 

Química, entre outras. Talvez, por esse motivo, possamos considerar que o ensino de Ciências é o 

local ideal para um laboratório da interdisciplinaridade. Contudo, a docência neste espaço é 
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geralmente destinada aos egressos do curso de Biologia, mesmo que sua formação inicial não 

forneça uma preparação adequada para abordar estes conteúdos de forma interdisciplinar. Apenas 

recentemente o Ensino Superior passou a contar com cursos de formação de professores com um 

enfoque interdisciplinar, principalmente nas Ciências da Natureza. 

Mundim e Santos (2012) atribuem que em geral, o currículo de Ciências é desenvolvido 

separadamente como disciplinas de Geociências (6º ano), Biologia (7º e 8º anos) e Química e Física 

(9º ano), o que possibilita ao professor habilitado em Biologia exercer a docência desta disciplina 

com um bom domínio dos conteúdos do sexto ao oitavo ano, onde sua área é dominante. Na prática, 

compete, também, ao professor biólogo lecionar conteúdos de Química e Física no nono ano, talvez 

por essa razão não se sintam tão à vontade, optando por trabalhar nos demais anos.  

Justamente por sua formação disciplinar, este profissional enfrenta dificuldades para lecionar 

no 9º ano, muitas vezes restrito a transcrever apenas o que o livro didático oferece, não 

contextualizando este conteúdo de forma a aproximar o que está sendo proposto ao cotidiano do 

aluno. Cabe ressaltar que os professores licenciados em Química ou Física também enfrentarão 

desafios, neste caso, para lecionar os conteúdos de Biologia do 6º, 7º e 8º anos, visto que suas 

formações iniciais também são voltadas, exclusivamente, para atuar nas suas respectivas áreas de 

competência. 

O currículo de Ciências abrange um grande número de conteúdos, e como não é possível 

ensinar todo o conjunto de conhecimentos científicos acumulados, existe a necessidade de o 

professor selecionar os conteúdos a serem abordados. Esta seleção é, muitas vezes, terceirizada ao 

livro didático, pois o professor não se sente à vontade para escolher conteúdos que não fazem parte 

de sua formação inicial. Para estes docentes, o livro-texto torna-se, muitas vezes, no organizador de 

suas atividades didáticas, eximindo o professor da discussão mais profunda sobre os temas a serem 

ensinados. 

Enfim, os professores de Ciências passam por uma série de desafios, os quais incluem 

acompanhar as descobertas científicas e tecnológicas, constantemente manipuladas e inseridas no 

cotidiano, disponibilizando-as de forma acessível aos alunos. Magalhães Jr e Oliveira (2005) 

alertam para a necessidade de se dar uma melhor atenção aos modelos de currículos para a 

formação desses professores, atribuem que, é importante analisar um modelo de currículo que 

contemple a formação de um profissional apto a trabalhar de forma integrada com os conteúdos das 

diversas Ciências no Ensino Fundamental.   

Assim, nos propomos a estudar o discurso dos próprios professores a respeito de sua atuação 

no Ensino Fundamental. Buscamos investigar e identificar elementos que apontem o desconforto 

dos mesmos ao atuar fora de sua formação inicial. 
 

METODOLOGIA 
 

Inseridos no contexto escolar, sem dissociar-se da própria prática, trabalhamos numa pesquisa 

participante, buscando um diagnóstico do fazer docente. Isso é importante, pois, mesmo que os 

pesquisadores não tenham sido entrevistados na pesquisa, suas vivências na escola são parte 

indissociável da análise. Foram escolhidos seis professores, dois egressos de cada área disciplinar, 

que deveriam estar trabalhando com a disciplina de Ciências nos anos finais do Ensino 

Fundamental. Nosso instrumento de pesquisa buscou coletar suas opiniões sobre o conteúdo, a sala 

de aula e sua formação específica, em relação a sua atuação docente nesta disciplina. Para análise, 
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escolhemos a Análise Temática de Braun e Clark (2006) para mostrar a produção de significados a 

partir da análise mais profunda dos discursos dos professores participantes, buscando descobrir 

quais são as deficiências e potencialidades apontadas dentro do ensino de Ciências. 
A pesquisa qualitativa não busca a generalização. Assim, a análise de dados tem por objetivo 

segundo Apolinário (2011) compreender um fenômeno em seu sentido mais intenso, em vez de 

produzir inferências que levam à constituição de leis gerais ou a extrapolações que permitam fazer 

previsões válidas sobre a realidade futura. Nesta análise de dados, transpomos a simples análise de 

conteúdo e análise de discurso, pois se originam em várias fontes, tais como textos construídos de 

entrevistas, observações, portfólios, anotações, transcrição da fala, entre outros. 
Os temas que emergem da análise podem ser considerados de forma indutiva (sem 

codificação prévia dos padrões) ou dedutiva (direcionada pelo interesse teórico do pesquisador). 

Além disso, podem ser considerados sob o ponto de vista semântico (linguístico), quanto ao 

significado explícito, ou latente, onde as ideias subjacentes e premissas são levantadas, de forma 

semelhante aos métodos de análise do discurso, em busca de ideologias. 
Para a escolha dos professores que fizeram parte desta pesquisa, definimos que deveriam estar 

atuando na disciplina de Ciências e serem de igual número (dois) para cada área de formação 

(Biologia, Física e Química). Para codificar a transcrição de suas falas, optamos por trazer como 

referência a licenciatura de cada professor, identificando-os em extrato 1 e 2, ficando assim 

estabelecidos: Ciências Biológicas (B1 e B2), Física (F1 e F2), e Química (Q1 e Q2). Nosso 

instrumento de pesquisa foi o questionário com questões abertas, utilizando a Análise Temática 

nestas respostas, sob a ótica indutiva, elencamos os temas latentes finais. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No instrumento de pesquisa, buscamos salientar de forma objetiva as principais opiniões de 

cada profissional, de acordo com sua respectiva área de formação. Apesar de percebermos a 

inclinação de nosso instrumento para o conforto/desconforto, verificamos um certo grau de 

descontentamento com a formação inicial/continuada para atuar no Ensino Fundamental. 

Para analisarmos este discurso, começamos destacando os pontos mais significativos 

levantados nas respostas de cada professor. Faremos um caminho diferente em nossa análise, 

inicialmente buscando preservar a identidade de cada professor. Como não podemos nos isentar do 

processo, uma vez que um dos pesquisadores também faz parte do corpo de docentes de Ciências no 

Ensino Fundamental, uma das categorias não surge, mas transparece já dos questionamentos de 

pesquisa: o conforto/desconforto com a docência de Ciências, em especial fora de sua área de 

formação; além disso, levanta-se a recorrência ao livro didático, como forma de mascarar este 

desconforto; e como última categoria, emerge a necessidade de formação inicial/continuada 

específica para o ensino de Ciências. Mais do que criar metatextos aqui, misturamos as impressões 

e inquietações da pesquisadora com o discurso dos colegas docentes. 

A relação de conforto/desconforto pode ser percebida ao compararmos as falas dos 

professores B2 e F1. Sobre o conforto: 
Todos os conteúdos de 6º, 7º e 8º anos, pois são abordados com profundidade no curso de 

Ciências Biológicas (B2);  
Quaisquer conteúdos de Física e de Química, principalmente aqueles com relevantes 

aplicações tecnológicas (F1). 
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É possível constatar nos trechos da fala dos professores, que todos são fortemente 

influenciados pela sua formação inicial, ou seja, se sentem mais confortáveis para trabalhar nas 

áreas próximas à habilitação; por este motivo, todos relatam que se sentem mais inseguros para 

trabalhar aqueles conteúdos que tiveram menor contato durante a graduação. Inevitavelmente, 

quando questionados o que fazem para ensinar os conteúdos diferentes da sua formação, muitos 

relatam o fato de terem que estudar antes para poder ensinar. 

Podemos assim ver que, em nosso país, essa separação se legitima, apesar dos documentos 

oficiais e da própria singularidade interdisciplinar do currículo nos fazer pensar ao contrário. E 

sobre o desconforto: 
Os conteúdos do 9º ano, relativos à Química e Física. Esses conteúdos são pouco 

trabalhados durante o curso de Ciências Biológicas (B2);  
Todos os aspectos de Biologia, exceto aqueles ligados à Ecologia de Sistemas e a 

Microbiologia, que estudei no mestrado e no ensino médio, respectivamente (F1). 

Estes trechos mostram com clareza a forte dominância de um currículo estanque, disciplinar, 

durante a formação inicial. Apesar de entender o espaço de disputa de poder que constitui o 

currículo universitário, o discurso destes professores faz transparecer a necessidade de uma prática 

formativa inicial diferenciada, com saberes múltiplos sobre as Ciências Naturais e quem sabe um 

espaço de formação inicial compartilhado nos cursos. 

Esta formação ampla pode ser praticada na formação continuada, como levanta o professor 

F2: 
... a minha formação me permitiu ter uma visão bastante holística do mundo. O que sinto 

falta é de um programa consistente de formação continuada para aprimorar as técnicas 

usadas em sala de aula. O domínio de conteúdo é solucionado facilmente com um pouco de 

estudo (F2). 

Porém, a formação inicial se mostra falha, nas palavras dos professores B2 e Q1: 
...durante os 5 anos de faculdade cursei apenas uma disciplina de física e duas de química, 

sendo tais conteúdos vistos de maneira muito superficial (B2);  
...encontro dificuldades, pois embora a minha graduação tivesse o nome “Habilitação 

Plena”, não ofereceu nenhum suporte para trabalhar Ciências no Ensino Fundamental (Q1). 

Neste sentido, sugere-se que a docência de Ciências no Ensino Fundamental tenha um 

enfoque especial, esta formação continuada que pode ser oferecida pela universidade ou pela rede 

municipal, de forma a diminuir este desconforto. Nas palavras do professor F1: 
Formação continuada é a única possível, porém não acredito que mesmo essa formação dê 

conta completamente da lacuna na formação inicial, ou seja, para os profissionais já 

formados existe apenas possibilidade de remediação, não de resolução completa do 

problema. Uma alternativa seria, num exercício de imaginação, oferecer créditos da 

disciplina que faltou na formação inicial, como um curso de especialização ou 

aperfeiçoamento, que valha créditos para um futuro ingresso na pós-graduação e também 

que seja aceito como progressão funcional para o professor, nas carreiras pública e privada 

(F1). 

Outro dado curioso é que o professor não se “acostuma” com um determinado conteúdo, ou 

área das Ciências, fora de sua habilitação inicial, pois o desconforto não diminui com o tempo de 

docência. Além disso, quando refletem sobre suas dificuldades enfrentadas, mais uma vez percebe-

se que as visões se assemelham, na medida que todos sentem a necessidade de uma formação 

continuada, que dê suporte as lacunas enfrentadas por este profissional em sala de aula. 
Como docentes, não podemos deixar de apontar que nossa formação inicial, disciplinar, sem 

espaços curriculares para interação e integração de saberes, nos força a fracionar os conteúdos de 

forma desconexa, em compartimentos estanques. Optamos por seguir a velha e tradicional 
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disposição dos conteúdos sugerida pelo livro didático, começando pelos próprios documentos 

oficiais que tratam a interdisciplinaridade como uma opção para trabalhar os temas transversais, e 

não como uma saída para atenuar os problemas que hoje temos com o ensino de Ciências. 
Por fim, é possível perceber, a partir dos discursos, que há um forte distanciamento da 

formação inicial com a prática docente, o que influencia de certo modo a maneira como esses 

educadores em Ciências têm trabalhado em sala de aula.  

Apesar de apostar na formação continuada como uma alternativa possível para diminuir parte 

desse desconforto em sala de aula, eles reiteram a necessidade de se reavaliar o processo formativo 

inicial, garantindo a esses futuros professores um olhar sobre a Ciência de forma mais integrada, 

uma vez que as licenciaturas específicas não possuem esta preocupação. Mas tais mudanças 

exigiriam um espaço de tempo grande para alcançarem a escola como um trabalho interdisciplinar, 

uma vez que precisaríamos esperar a formação dos atuais licenciandos em número suficiente para 

modificar de forma sensível esta atuação docente. No entanto, os professores em serviço 

entrevistados percebem como necessário pensar alternativas de formação continuada, próximas de 

seu cotidiano e, preferencialmente, na própria escola onde atuam.  

Além disso, podemos notar que a sensação de desconforto ainda é relacionada ao conteúdo, o 

que sinaliza que o modelo pensado atualmente para a formação inicial, de maior ênfase nos 

elementos pedagógicos e menor nos elementos ditos científicos, não é a melhor estratégia para a 

formação docente. 
 

CONCLUSÕES 
 

Neste trabalho, defendemos que o professor possa construir uma identidade profissional que 

lhe garanta uma ação docente eficaz, valorizando a criação de um currículo escolar que contemple 

conhecimentos da Biologia, Física e Química, contextualizadas desde o 6° até 9º ano, garantindo 

um ensino mais efetivo. Cabe a nós, educadores, querer mudar esta realidade, não aceitando a 

maneira como o ensino de Ciências vem sendo desenvolvido, mas tratá-la de forma integrada, 

envolvendo todas as áreas do conhecimento, e não de forma fragmentada como vem ocorrendo. 

Sugere-se que o professor promova aos estudantes uma participação mais ativa e em sintonia com 

suas vivências cotidianas e tecnológicas (ROSA e MACKEDANZ, 2016).  
No entanto, não podemos deixar de mencionar que os próprios educadores em exercício 

apontam a necessidade da formação continuada como forma para superar parte dos desafios que são 

atribuídos pelas deficiências encontradas no currículo formativo inicial.  
Como premissa final deste estudo, se faz necessário debater alguns elementos indispensáveis 

que precisam ser valorizados antes de se desenvolver um processo de formação continuada. De 

forma a não sobrecarregar o professor, uma proposta válida seria valorizar ações de formação 

continuada dentro do próprio âmbito escolar, construída a partir das dificuldades e potencialidades 

apresentadas em sala de aula, garantindo condições para a participação efetiva dos professores. Esta 

iniciativa simples pode provocar no docente uma abertura ao diálogo, permitindo desenvolver o 

gosto pela pesquisa da própria prática, aproximando-o novamente da universidade, não mais como a 

detentora do conhecimento, mas como parceira na resolução das deficiências aqui elencadas. 
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RESUMO 

Este manuscrito caracteriza-se como uma pesquisa descritiva exploratória, visando apresentar 

uma reflexão sobre a formação dos professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental 

de escolas públicas municipais de Uruguaiana, RS. Os referentes dados são oriundos de duas 

Escolas Municipais de Ensino Fundamental que receberam acadêmicos do Curso de Licenciatura 

em Educação Física para a realização do ECS II. A população do estudo foi composta por 

professoras das turmas que receberam estagiários, sendo a amostra de quinze professoras que 

concordaram em responder a entrevista ao final dos estágios. Foram analisadas as questões 

referentes à formação das professoras. Com relação à formação inicial, onze professoras tem Curso 

Normal (Magistério), constatou-se que dez professoras têm formação em nível superior em áreas 

diversificadas, sendo as mais frequentes a Pedagogia e Letras, ainda seis professoras possuem curso 

de Pós-graduação em nível de Especialização em áreas relacionadas ao nível de ensino no qual 

atuam. Também foi analisada a relação entre a formação inicial das professoras e a preparação para 

ministrar aulas de Educação Física nos AIEF, entre as professoras entrevistadas a maioria relatou 

que não se sente preparada para ministrar as aulas de Educação Física nos AIEF. Assim em razão 

das dificuldades levantadas, faz-se necessário um trabalho conjunto entre o unidocente e o professor 

de Educação Física em busca da Formação continuada. E é de grande pertinência espaços de 

Formação continuada, com cursos específicos para que elas possam expor os problemas enfrentados 

em suas aulas e trocar experiências com as demais colegas.  
 

Palavras-Chave: formação de professores, anos iniciais, ensino fundamental.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O professor que atua nos anos iniciais do Ensino Fundamental (AIEF) é o responsável em 

ensinar os conhecimentos referentes a esta fase escolar. Incumbido de trabalhar com os 

conhecimentos de sete componentes curriculares diferentes, articulados em quatro áreas 

(Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas), o professor se vê exigido de 

dominar um leque amplo de conhecimentos específicos, em uma profundidade suficiente, que lhe 

permita oferecer a seus alunos as condições necessárias para a aprendizagem.  
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Nesta forma de organização do ensino, no entanto, o professor dos AIEF depara-se com uma 

lacuna em seu processo de formação o que o dificulta em ministrar aulas qualificadas em todos os 

componentes, dada à diversidade de conhecimentos que precisa dominar para tal. Neste cenário, em 

especial, a insuficiente formação deste docente, para ensinar os conhecimentos do componente 

curricular da Educação Física. 

Para Neira (2006), muitas professoras unidocentes atribuem à Educação Física a função de 

dar apoio às demais áreas do conhecimento. Nessa mesma linha Darido e Rangel (2008), ao analisar 

diferentes abordagens da Educação Física, discute a psicomotricidade destacando que apesar de ter 

o intuito de romper com a dicotomia corpo e mente, acaba por reduzir a Educação Física, nos AIEF, 

a uma facilitadora de outras aprendizagens. Assim, compreende-se que os docentes apresentam 

diferentes entendimentos sobre a Educação Física e, dessa forma, selecionam diferentes conteúdos. 

Entretanto, evidencia-se que os profissionais que com atuação nos anos iniciais, de forma geral, não 

tenham clareza sobre como desenvolver os conteúdos e objetivos estabelecidos para esta área de 

aprendizagem.  

Com base nestas afirmações este estudo tem por objetivo descrever a formação de um grupo 

de professores que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental de duas escolas públicas 

municipais de Uruguaiana, RS e desenvolver uma breve reflexão sobre a possibilidade das aulas de 

Educação Física neste nível de ensino. 

 

METODOLOGIA 

 

Este manuscrito caracteriza-se como uma pesquisa descritiva exploratória, visando 

apresentar uma reflexão sobre a formação dos professores que atuam nos anos iniciais do ensino 

fundamental de escolas públicas municipais de Uruguaiana, RS. 

A análise apresentada neste resumo faz parte de um projeto maior de iniciação científica, 

coordenado pela professora responsável pelos Estágios Curriculares Supervisionados (ECS) I e II 

do Curso de Educação Física da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), o mesmo está 

cadastrado no Sistema de Informação de Projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão (SIPPEE), sob o 

número 10.031.16, e tem como equipe de investigação os acadêmicos do Curso de Educação Física 

pertencentes ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Estágio e Formação de Professores (GEPEF). 

Os dados referentes a este manuscrito são oriundos de duas Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental de Uruguaiana/RS que receberam no segundo semestre de 2016 acadêmicos do Curso 

de Licenciatura em Educação Física da UNIPAMPA para a realização do ECS II. As escolas foram 

escolhidas intencionalmente pela docente responsável pelo ECS, sendo os critérios utilizados, a 

distribuição geográfica do município, a participação em atividades de extensão ofertadas pela 

UNIPAMPA e a disponibilidade para recepção dos estagiários. Com relação à escolha das turmas, se 

deu de acordo com a disponibilidade de horário dos acadêmicos, das professoras das turmas e da 

escola. As atividades foram desenvolvidas de agosto a novembro com uma proposta de duas 

semanas de observação e oito semanas de intervenções práticas.  

Como população do estudo, identificaram-se as professoras das turmas que receberam os 

estagiários para a realização do ECS II o qual é realizado do primeiro ao quinto ano do Ensino 

Fundamental. Sendo assim, a amostra foi composta por quinze professoras que concordaram em 

responder a entrevista ao final das intervenções dos estagiários. A entrevista contém questões 

relacionadas à formação dos professores (utilizadas para a construção deste manuscrito), sobre o 
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que é Educação Física, o objetivo da Educação Física escolar, a presença da disciplina nos Anos 

Iniciais, sobre estar preparada pra ministrar aulas de Educação Física nos Anos Iniciais, a opinião 

sobre a inclusão do professor especifico da área de Educação Física nos Anos Iniciais e as 

percepções sobre o ECS desenvolvido em suas turmas. As entrevistas foram realizadas no horário 

de estágio dos acadêmicos na última semana de aula/intervenção.  

Para construção deste manuscrito foram utilizados os dados coletados com base nas questões 

apresentadas no quadro 1: 

 
Quadro 1: Questões utilizadas para produzir o manuscrito. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

As professoras foram convidadas a participar do estudo de forma voluntária e assinaram um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido firmando esta disponibilidade. Este estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em pesquisa da Universidade Federal do Pampa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisadas as questões referentes à formação das quinze professoras entrevistadas, 

onde foi possível observar que todas são do sexo feminino com média de idade de 38,8 anos, sendo 

a idade mínima 28 e a máxima 50 anos. Ainda destaca-se que a média de tempo de docência 

encontrada foi de 8,6 anos, sendo o tempo mínimo 2 anos (duas professoras) e o máximo 27 anos.   

Com relação à formação inicial, onze professoras tem Curso Normal (Magistério), e ainda 

constatou-se que dez professoras têm formação em nível superior em áreas diversificadas, sendo as 

mais frequentes a Pedagogia e Letras. Segundo (DI GIORGI, 2010)  de acordo com as políticas 

educativas da atualidade, a formação dos profissionais que irão atuar nos AIEF pode ser realizada, 

no âmbito do ensino médio e, no superior, por meio do curso de Licenciatura em Pedagogia.  

Ainda em relação à formação inicial, Krug (2004, p.49) afirma que: “[...] é a denominação 

frequentemente atribuída àquela etapa de preparação voltada ao exercício ou qualificação inicial do 

professor”. É um momento importante que influência diretamente o desenvolvimento profissional 

de toda a carreira docente. Segundo Farias; Shigunov e Nascimento (2001), o percurso profissional 

de qualquer professor é marcado por vários acontecimentos durante a carreira. Tais acontecimentos, 

positivos ou negativos, marcam a passagem de uma etapa para a outra ocasionando o 

desenvolvimento de estágios ou ciclos. 

Nesse sentido, estudos revelam que os profissionais não estão sendo formados, nem vêm 

recebendo o preparo adequado no processo de formação inicial do docente, para enfrentar a nova 

realidade das salas de aula e as demandas hoje existentes, de forma a poder assumir todas as 

atribuições que passam a ser cobradas dele (DI GIORGI, 2010). Destacando-se nesse processo 

frágil de formação dos Cursos Normais, a falta de eficácia na preparação do professor, oferecendo 

Sexo:                                           Idade:  

Formação inicial: Curso Normal (Magistério): Sim (   )        Não (    ) 

Curso Superior: Sim (   )        Não (    ) 

Em que área: 

Pós-Graduação: Sim (   )        Não (    ) 

Especialização em que área: 

Tempo de docência:         

Questão: Considerando sua formação, você se sente preparada(o) para ministrar 

aulas de Educação Física escolar nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental? 
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uma preparação frágil, deficiente, descontextualizada e desvinculada do contexto educacional 

(TANURI, 2000; DI GIORGI, 2010). 

Também foi constatado que seis professoras possuem curso de Pós-graduação em nível de 

Especialização sendo três em Psicopedagogia, uma em Alfabetização e outra em Ensino lúdico, que 

são áreas relacionadas ao nível de ensino de atuação destes professores. A busca pela formação 

continuada é uma alternativa para complementar as lacunas deixadas pela formação inicial, mas em 

muitos aspectos se remete ao mero “acúmulo de cursos, técnicas, livros, revistas e se o calendário 

não prevê o que fazer?”, como encontraram em seu estudo os autores (ENS, PAIVA, GROXKO, 

2008), com base na referida citação: “no calendário não há previsão para reuniões pedagógicas para 

a troca de experiências nem crescimento pessoal e profissional”. 

Vale destacar que para os professores, a formação contínua é uma maneira de permanecerem 

em constante desenvolvimento pessoal, cultural e profissional, pois é no contexto da sala de aula 

que elaboram e transformam procedimentos, criam e recriam estratégias de trabalho e com isso 

promovem mudanças pessoais e profissionais. Uma formação permanente, que se movimenta por 

toda a vida, torna-se crucial numa profissão que convive com a formação humana e saberes. 

Na sequência, foi analisada, também, a relação entre a formação inicial das professoras e a 

preparação para ministrar aulas de Educação Física nos AIEF. Entre as professoras entrevistadas, 

dez relataram que não se sentem preparadas para ministrar as aulas de Educação Física nos Anos 

Iniciais, conforme ilustram os recortes apresentados a seguir: 

 
 (Professora 4) Não, não e conversamos muito sobre isso eu e as minhas colegas[...]as aulas 

de Educação Física que nós damos são recreativas[...] através de brincadeiras eles 

desenvolvem né [...] mas não são [...] não são exatamente Educação Física né. 
 
(Professora 5) Não[...] não porque a gente não tem é: uma formação específica pra aquilo 

ali e vamos que numa Educação Física tu da uma brincadeira que mexa com alguma coisa 

errada [...]tu não vai saber o que fazer, tu não tem entendimento daquilo ali [...]eu não me 

sinto preparada. 
 
(Professora 7) Não[...] não dentro da formação que eu tive [...] a gente pesquisa, vai atrás 

conversa com professores de Educação Física, mas não que a nossa preparação enquanto 

formação tenho nos preparado. 

 

(Professora 9) Não com facilidade como um profissional que estudou pra isso né [...] fez 

um curso específico pra isso sabe muito mais que eu. 

 

 

Evidenciam-se a partir das falas das professoras, que normalmente não são oferecidos cursos 

específicos sobre Educação Física. Nos congressos e seminários, os cursos sobre a temática 

Educação Física, quando existem, a abordam de forma geral e, não sua especificidade para os Anos 

Iniciais.  

 Além disso, Silva e Krug (2008) apontam que em pesquisa realizada com acadêmicas do 

Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), constatou-se que o mesmo 

não prepara para o ensino da Educação Física. Elas afirmam que apenas uma (1) disciplina durante 

toda a graduação não é suficiente para o trabalho com a Educação Física, pois são várias propostas 

metodológicas existentes que possuem concepções de sujeito e mundo diferenciadas.  

Assim, segundo Meurer e Pereira (2005), o trabalho da Educação Física vem sendo 
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negligenciado por vários professores por diversas razões, entre elas a falta de formação inicial e de 

experiência profissional com os conteúdos, vindo a ser este um dos motivos pelos quais os 

professores de Pedagogia não estão preparados para ministrarem aulas de Educação Física.  

Ainda, três professoras demonstram ficarem indecisas sobre estar ou não preparadas, pois 

afirmam sentir-se mais ou menos preparadas e outras duas consideram-se preparadas para ministras 

aulas de Educação Física nos Anos Iniciais, sendo que uma professora não respondeu a questão. 

Abaixo são apresentados trechos que reforçam estas afirmações: 

 
 (Professora 11) Mais ou menos nós trabalhamos na verdade bastante com recreação na 

parte de recreação [...] porque a gente não tem um conhecimento mais aprofundado mais 

especifico da área. 

 

(Professora 10) A princípio sim [...] porque nós quando fizemos o magistério a gente [...] é 

preparado para todas as atividades, pra todas as disciplinas, mas acho que a princípio 

Educação Física, Artes, Música é mais interessante com o professor especializado. 
 
(Professora 6) Olha, até assim preparada eu até me sinto[...] mas assim o que eu noto é que 

eles tem uma certa resistência tanto até nas aulas com os próprios professores tinha uns que 

não queriam fazer[...] eles não gostam dessa parte, eles gostam mais do futebol, eles gostam 

mais da bola. 

 

Percebe-se nas entrevistas que as professoras defendem um trabalho conjunto entre os dois 

profissionais, de modo que o planejamento e desenvolvimento da Educação Física sejam realizados 

de forma que atendam a um mesmo objetivo. As professoras apontam que a formação em Educação 

Física melhor qualifica em termos de conteúdos, e que a formação em Pedagogia melhor qualifica o 

trabalho com discentes. 

Sendo assim, as informações aqui apresentadas nos fornecem alguns indícios da importância 

de levantar discussões sobre este tema. Observou-se na conjuntura das informações uma série de 

problemas que interferem profundamente, tanto no ensino quanto na aprendizagem dos conteúdos 

da Educação Física, fazendo-se necessário concentrar esforços para uma possível superação desta 

situação. 

Compreendemos que os problemas enfrentados pelas professoras “unidocentes” são 

apontados em diferentes estudos da área da Educação Física (KRUG, 2014; KRUG, 2008; FARIAS; 

SHIGUNOV; NASCIMENTO, 2001). Eles indicam inúmeros fatores que afetam negativamente a 

prática pedagógica, entre elas: a falta de espaço físico para a prática das atividades, materiais 

inadequados e sem condições de uso, a falta de conhecimento dos professores e, a indisciplina dos 

alunos. Estas realidades acabam gerando insatisfações e frustações no desempenho da profissão. 

Deste modo, as professoras “unidocentes” passam pelas mesmas dificuldades, consecutivamente, 

sofrem com semelhantes questionamentos e preocupações. 

Observamos nas respostas apresentadas pelas professoras que os conteúdos programáticos 

citados por elas fazem parte do universo de aprendizagens comuns a diversas teorias da Educação 

Física, mas o que mais chamou à atenção foi a pouca variedade e a falta de sistematização do 

conhecimento. Isto acarreta em repetições acentuadas de atividades, limitando o progresso dos 

alunos nos mais diversos campos dos saberes. 

Torna-se necessário a promoção e a participação em cursos, seminários, oficinas, espaços de 

relatos de experiências que abarcassem a Educação Física o que qualificaria sua prática pedagógica. 

A falta de tempo para o planejamento das aulas é também uma dificuldade enfrentada pelas 



 

 

475 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

professoras interferindo na busca do embasamento teórico da Educação Física.  

 

CONCLUSÕES 

 

 Em razão das dificuldades levantadas, propormos que para contribuir com a Educação Física 

é necessário um trabalho conjunto entre o professor unidocente e o professor de Educação Física e a 

Formação continuada. Os espaços de Formação continuada, com cursos específicos, são de grande 

relevância para que as unidocentes tenham esta oportunidade, na qual elas possam expor os 

problemas enfrentados em suas aulas e trocar experiências com as demais colegas. O trabalho 

conjunto entre o professor unidocente e o professor de Educação Física é uma forma de 

compartilhar conhecimentos que vem qualificar a Educação Física nos Anos Iniciais.  

 Por fim, ressalta-se que a Educação Física, enquanto componente curricular dos Anos 

Iniciais, não deve se limitar unicamente à ampliação de repertório de atividades. Mas precisa estar 

inserida na organização curricular da escola, por meio da seleção e sistematização de 

conhecimentos. E como uma prática social, deve proporcionar aos alunos a apropriação dos 

conhecimentos historicamente construídos pela humanidade.  
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RESUMO 

Muitas são as pesquisas sobre Ensino de Ciências Naturais e de Biologia, mas estudos 

relativos aos livros didáticos na formação docente inicial, ainda, são necessários. A análise 

conceitual e temática dos livros didáticos de Ciência Biológicas contribui na formação crítica do 

professor, pela relação fragmentada e linear de ensino e aprendizagem proposta. O objetivo foi 

analisar as implicações da pesquisa instituída com licenciandos de Ciências Biológicas da Unijuí, na 

disciplina de Trabalho de Sistematização do Ensino de Biologia (TSEB), para avaliação de livros 

didáticos (LD) de Biologia do Ensino Médio, até a elaboração do artigo. Apresentamos as 

discussões e reflexões produzidas pelos licenciandos das turmas de 2014, 2015 e 2016, registradas 

nos Diários de Bordo das professoras destas turmas. Para análise dos LD de Biologia do Ensino 

Médio, foram realizados estudos de artigos referência e elaboração de planilha Excel com critérios 

de observação: autores, data de publicação; total de páginas do livro e dedicados ao tema estudado; 

editora; conteúdos; conceitos, organização, figuras e imagens, linguagem, forma de apresentação do 

tema; exercícios de fixação e contextualização. A precisão conceitual e contextualização dos 

conteúdos gerou polêmica e mostrou a necessidade de outros estudos das referências utilizadas na 

licenciatura, para novas compreensões. Estas análises indicam que os licenciandos começaram a 

estabelecer novas relações entre os saberes biológicos e pedagógicos necessários a pratica docente. 
 

Palavras-Chave: Currículo, formação docente, saberes docentes, pesquisa.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O ensino de Ciências Naturais no Fundamental e de Biologia no Médio é muito pesquisado no 

que se refere a organização curricular, aos temas estruturantes, a história e natureza da área de 

conhecimento, aos processos de formação docente, as interações sociais, diálogos interdisciplinares, 

abordagens Temáticas, Ciência, Tecnologia Sociedade e Ambiente, materiais didáticos e práticas de 

ensino (MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2009; DUSO; HOFFMANN, (org.), 2013; 

GULLICH (org), 2013). Nos estudos sobre organização curricular a relação com a análise e 

avaliação dos livros didáticos como instrumentos de aprendizagem dos alunos e de ensino dos 

professores vem ganhando um espaço singular, pois exercem um papel importante no processo 
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formativo (REIS et al., 2014). No entanto, a formação de um professor crítico que saiba avaliar os 

conceitos abordados, as figuras e a organização do texto ainda precisa de estudos.  

A análise sistemática de materiais didáticos, que o professor usa em sala de aula pode propiciar, 

na formação inicial, reflexões provocadoras de um desenvolvimento sociocognitivo crítico e 

criativo. A licenciatura em Ciências Biológicas da UNIJUI tem uma disciplina denominada 

Trabalho de Sistematização do Ensino de Biologia (TSEB), que possibilita aos licenciandos um 

espaço e tempo de pesquisa e produção de um artigo.  

 O objetivo deste trabalho foi analisar as repercussões da pesquisa instituída com 

licenciandos, na disciplina de TSEB, para análise e avaliação dos livros didáticos (LD), e 

elaboração de artigo sistematizador das aprendizagens realizadas no processo. 
 

METODOLOGIA 

 

Nos anos de 2014, 2015 e 2016, na disciplina de Trabalho de Sistematização do Ensino de 

Biologia (TSEB), o tema de pesquisa foi a análise e discussão de livros didáticos de Biologia do 

Ensino Médio, quanto ao processo de escolha na escola e qualidade dos mesmos. Para avaliar a 

qualidade foram definidos critérios, tais como: conteúdos, conceitos, organização, figuras e 

imagens, linguagem, forma de apresentação do tema; tabelas, quadros e gráficos; exercícios de 

fixação e contextualização. 

Os licenciandos participantes do TSEB cursavam também a disciplina Estágio 

Supervisionado V: Ensino de Biologia II, que está relacionado a experiência profissional de 

professor de Biologia, no Ensino Médio, o que facilitou os diálogos com professores de escola 

sobre a escolha dos LD para análise. A organização do processo de avaliação dos livros didáticos 

pelos licenciandos e os registros das professoras das três turmas em seus Diários de Bordo 

(PORLAN; MARTINS, 1997) constituíram os dados desta análise. A pesquisa como princípio 

educativo no desenvolvimento das aulas possibilitou a construção dos dados, análises e 

sistematizações, que geraram a produção de artigos colaborativos entre licenciandos e professoras, 

publicados em eventos e revistas de ensino de Biologia e Ciências.  

A construção de uma Planilha Excel padrão com os critérios de análise dos livros didáticos, 

foi elaborada, a partir de referências ao estudo do tema, tais como “Livro Didático de Ciências: 

Fonte de Informação ou Apostila de Exercícios?” de Wildson L.P. dos Santos e Maria Helena da S. 

Carneiro (2006); “Análise do conteúdo de parasitoses em livros didáticos do ensino fundamental” 

de Elisa Margarita Orlandi (2011); “Os fungos na escola: análise dos conteúdos de micologia em 

livros didáticos do ensino fundamental de Florianópolis” de Marcelo D’Aquino Rosa (2009); “Qua-

lidade do livro didático de Ciências: o que define e quem define?” de Ivan A. Amaral e Jorge Megid 

Neto (1997); “O livro didático de ciências: problemas e soluções” de Jorge Megid Neto e Hilário 

Fracalanza (2003); “Educação Ambiental no Ensino Básico e Secundário: Concepções de Professo-

res e Análise de Manuais Escolares” de Rosa Branca C. T. Pereira (2009); “Analisando Livros Di-

dáticos na perspectiva dos Estudos do Discurso: compartilhando reflexões e sugerindo uma agenda 

para a pesquisa” de Isabel Martins (2006); o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e o 

Guia Nacional do Livro Didático (acesso 2014, 2015 e 2016). Ao final da discussão, a planilha Ex-

cel padrão foi utilizada pelos licenciandos para orientar a análise de cada conjunto de LD, conside-

rando a temática escolhida: Zoologia; Invertebrados; Vírus e Bactérias; Interações Ecológicas; Mor-

fofisiologia dos Sistemas Digestório, Respiratório e Circulatório; Educação Ambiental; Educação 
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em Saúde; Parasitoses; Biologia Celular; Genética Molecular; Genética Clássica; Embriologia; Mal-

formações Congênitas; Botânica; Morfofisiologia Vegetal; Fotossíntese, entre outras. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A leitura e discussão dos artigos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses 

disponibilizados na disciplina possibilitaram a compreensão da importância dos livros didáticos na 

escola. Além disso, contribuíram para um olhar crítico em relação ao material. O estudo dos 

critérios de avaliação dos livros didáticos pelo PNLD permitiu um diálogo diferenciado com os 

professores da escola, ao mesmo tempo que gerou novas questões ao trabalho proposto.  

A escolha dos livros para análise consistiu em verificar, nas escolas em que os licenciandos 

realizaram o seu estágio de Biologia do Ensino Médio, quais os livros didáticos disponíveis e 

utilizados pelas professoras. As licenciandas e licenciandos optaram por cinco exemplares, algumas 

vezes do mesmo autor em edições diferentes ou de autores diversos, mas publicados no mesmo ano. 

A maioria avaliou LD publicados em 2009, 2011, 2012. Este estudo inicial propiciou a formação de 

uma visão crítica quanto a distribuição dos LD nas escolas, apesar da política nacional instaurada 

(BRASIL, PNLD, 2016). 

Na análise da organização da temática no livro, quanto ao total de páginas, hierarquização dos 

conceitos, linguagem apropriada, os estudantes observaram a diversidade e a precisão conceitual, 

além de perceber que alguns conceitos são mais abordados que outros. Uma questão logo surgiu, 

nas discussões entabuladas: por que esta valorização diferenciada dos conceitos abordados? A busca 

pela resposta resultou em novos estudos e aprofundamentos para ampliar seu próprio conhecimento 

específico sobre a temática, o que permitiu olhar para contextualização do conhecimento científico 

e identificar as fragilidades das abordagens.   

A qualidade e funcionalidade das imagens (figuras, esquemas, tabelas e quadros) (HECK, 

HERMEL, 2014) quanto a nitidez; proporção; escala, quantidade e suas relações com o texto foi 

problematizada e constituiu motivo de novos questionamentos e estudos. As imagens são 

consideradas instrumentos visuais relevantes pelos estudantes, mesmo apresentando problemas 

sérios na sua representação, tamanho e coloração. Constatamos que muitas vezes as imagens 

estavam colocadas apenas como “ornamento” sem qualquer relação com o texto, provocando nos 

licenciandos a procura por informações complementares no que se refere a fidelidade da mesma, 

representatividade, significado, entre outros aspectos. Os licenciandos, nesse trabalho, começaram a 

estabelecer novas relações entre os conhecimentos textuais, conceituais e imagéticos, o que 

propiciou seu desenvolvimento sociocognitivo e formação de uma nova consciência sobre seu papel 

no ensino (VIGOTSKI, 1991). Eles perceberam que os livros trazem muitas informações com 

algumas fragilidades que exigem do professor uma atenção especial, para ampliar as aprendizagens. 

A medida que pesquisa foi produzida individualmente e nas discussões gerais sobre as 

informações coletadas, evidenciaram-se novas perspectivas de análise e sistematização. Por 

exemplo, o tema doenças causadas por protozoários, analisado em quatro livros, foi abordado em 

todos de forma diferenciada. As características das doenças e agentes causadores tratados nos quatro 

livros foram: Giardíase, Doença de Chagas, Leishmaniose Visceral, Malária e Toxoplasmose. 

Outras protozooses como a Balantidiose foi apresentada apenas num deles. As abordagens parciais 

ou inexistentes nos textos analisados mostra a necessidade de uma formação atenta para não 

perdermos informações relevantes nem considerarmos poucas como representantes da totalidade. 
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A análise dos conceitos bioquímicos nos livros didáticos de Biologia e de Química do Ensino Médio 

mostrou vários conceitos comuns como, por exemplo, a constituição da matéria, mas com explicações tão 

diferenciadas, que podem propiciar obstáculos a aprendizagem (BACHELARD, 1996). Para exemplificar, no 

livro de química as informações relativas aos íons dos seres vivos são colocadas como mera curiosidade, 

reduzindo a discussão e significação dos conceitos em outros contextos.  

Os Exercícios de Fixação ao final dos capítulos e unidades apresentavam como objetivo a 

sistematização dos conteúdos e conceitos estudados, mas chamou a atenção do fato de serem 

predominantemente objetivos, de escolha simples ou múltiplas, com poucas possibilidades de 

constituição de um ser pensante e crítico. Esta análise provocou nos licenciandos questionamentos 

quanto ao modo como elaborariam as avaliações para os seus alunos do Ensino Médio. A ocorrência 

do TSEB e do estágio de Biologia do EM no mesmo semestre propiciou debates quanto à 

pertinência do conteúdo, contextualização e avaliação das aprendizagens, um tema muitas vezes 

esquecido na formação inicial. Quando avaliamos os exercícios e testes dos LD, percebemos a 

preponderância duma visão cartesiana de Ciência, que exige olhar doutra maneira para o ensino e 

aprendizagem propostos. 

O reconhecimento ou não da Contextualização nos conteúdos e conceitos descritos nos LD 

exigiu uma compreensão efetiva do mesmo para facilitar o processo desencadeado. Assim, os 

licenciandos entenderam que os educandos do Ensino Médio precisam oportunidades de inter-

relacionar internamente os conteúdos da área da Biologia e com outras áreas do conhecimento, a 

fim de proporcionar uma percepção globalizada de mundo.  
 

CONCLUSÕES 

 

A análise dos LD ajudou a compreender como os conteúdos são abordados e avaliados, e 

propiciou reflexões sobre os estudos realizados nas disciplinas da área biológica, ao longo da 

graduação, como outra forma de sistematizar os conhecimentos desenvolvidos. Para alguns 

estudantes este trabalho ajudou promover a melhoria na qualidade do seu ensino, ao repensar a 

organização da sua intervenção no ensino médio.  

Um depoimento relevante dos licenciandos envolvidos, na análise dos livros didáticos de 

Biologia do Ensino Médio, refere-se ao aprofundamento dos estudos específicos e Biologia e sua 

relação com os conhecimentos pedagógicos, que permitiram revisitar suas convicções buscando 

novas explicitações e compreensões para uma atuação profissional de professor de qualidade. 
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RESUMO 

A formação de professores e o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) 

são dois temas de interesse constante, uma vez que ambos fazem parte do dia a dia dos educadores. 

Nesse trabalho, são analisados os ”Padrões de Competência em TIC para Professores”, documento 

elaborado pela UNESCO de 2007 a 2011, do qual o Brasil é um dos signatários, e outros 

documentos brasileiros que vêm ao encontro com a preocupação da formação de professores: os 

dois Planos Nacionais de Educação, as Diretrizes Curriculares nacionais, a Matriz de Referência do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2014 e a proposta da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) de 2016. Após a análise dos documentos brasileiros, analisaram-se os currículos 

das Licenciaturas dos cursos de Biologia, Física e Química da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul e suas contribuições para a aquisição de competências em Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) na formação dos professores egressos daqueles cursos. A partir 

de pesquisa com os formandos, através de entrevistas individuais e em grupos, será possível 

identificar quais e como as tecnologias aprendidas serão passíveis de uso efetivo em sala de aula. 

Levando-se em conta que disciplinas como a Biologia, Física e Química apresentam dificuldades 

aos alunos frente à complexidade dos conhecimentos desenvolvidos, o professor que tiver a 

competência necessária, poderá fazer uso das TDIC para interagir com os alunos num ambiente 

tecnológico que lhes é familiar, resultando em melhor interação. 

Palavras-chave: Formação de professores, Tecnologia na Educação, Tecnologias digitais de 

informação e comunicação, Ensino superior 

INTRODUÇÃO 

Conforme a própria apresentação, o Projeto Information and Communication Technology 

(ICT) - Competency Standards for Teachers (CST ) que, em sua versão em português, ficou 

conhecido como  “Padrões de Competência em TIC para Professores”, traz, em seu âmbito,  a 

proposta de uma ampla reforma educacional, envolvendo também o desenvolvimento sustentável. O 

projeto parte do pressuposto de que a Educação é a prioridade central para qualquer comunidade ou 

nação e é uma iniciativa da UNESCO dentro do Programa Educação para Todos. O professor é o 

mediador em sala de aula entre o conhecimento e o aluno e essa função primordial deve ser 

desenvolvida sempre através de novas competências que ajustem seu desempenho às inovações. O 

aluno desse século é aberto às novas propostas, uma vez que vive em um ambiente interativo e 

colaborativo, influenciado pelas mídias sociais e por todo tipo de aparato tecnológico.  Para  

desempenhar bem  seu papel  de  cidadão  consciente,  ele 
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precisa  aprender e trabalhar numa sociedade extremamente competitiva e complexa, tendo a 

informação como base do conhecimento. A tecnologia deve ser usada de forma que os alunos sejam 

capazes de se tornarem usuários qualificados e criativos das ferramentas tecnológicas, com 

capacidade de buscar, analisar e avaliar a informação para solucionar problemas, contribuir, 

colaborar, produzir e tomar decisões. O professor é o responsável por ambientar e apresentar as 

oportunidades de aprendizagem e comunicação com o uso da tecnologia e, para isso, precisa estar 

preparado. A formação inicial ou continuada de professores deve tratar do desenvolvimento desta 

competência, oferecendo aos professores experiências adequadas no uso da tecnologia em todas as 

suas fases. A fim de atualizar o assunto a ser analisado e, para não possibilitar confusão com a 

técnica, optou-se por incluir o termo “digital” nas ocorrências da expressão “Tecnologias de 

Informação e Comunicação” com exceção das expressões prontas, trazidas de outros textos citados 

aqui. 

O projeto “Padrões de Competência em TIC para Professores”, a partir de agora nomeado 

apenas ICT-CST, traz diretrizes e metas a serem alcançadas para a elaboração de programas de 

formação para o desempenho do papel dos professores em sala de aula, os quais devem apresentar 

recursos e habilidades em tecnologia. Os professores devem transmitir o conhecimento, utilizando-

se desses recursos e habilidades, possibilitando também que estes  possam ser incorporados pelos 

alunos.  A competência para atingir este objetivo precisa ser adquirida e o professor deve estar 

preparado para utilizar a tecnologia como um suporte efetivo ao aprendizado, dando autonomia aos 

alunos com as vantagens que a tecnologia pode oferecer, seja no ensino presencial ou virtual.  O 

Projeto ICT-CST é apresentado em quatro publicações, descritas a seguir: 1) Marco Político 

(UNESCO, 2015b): é a apresentação geral do Projeto ICT-CST, apresentando suas divisões e 

objetivos que visam, entre outros, “avaliar materiais de ensino para os docentes no uso das TIC para 

o ensino e aprendizagem e expandir o desenvolvimento profissional dos docentes para liderança no 

desenvolvimento de escolas inovadoras, usando as TIC” e também “harmonizar diferentes pontos 

de vista e nomenclaturas em relação ao uso das TIC na formação dos professores”. O Marco 

Político revisita a ideia da necessidade de um aprendizado para a vida toda, conforme o que 

preceitua a Comissão Internacional da UNESCO sobre Educação para o Século XXI e apresenta 

três abordagens para vincular a melhoria do Ensino e o crescimento econômico das nações: 

alfabetização tecnológica, aprofundamento do conhecimento e criação do conhecimento. As 

abordagens apontam em direção a uma reforma do ensino que levará a formas mais complexas de 

desenvolver a Sociedade e a Economia, “desde o entendimento do papel da tecnologia, passando 

pelo trabalho de alto desempenho até uma economia de conhecimento para uma sociedade da 

informação”. Também trará mudanças significativas em outros componentes do Sistema 

Educacional, que são: “pedagogia, prática docente, desenvolvimento profissional, currículo e 

avaliação, e organização e administração da escola”. As habilidades e competências no uso das TIC 

deverão ser desenvolvidas com as outras três categorias da base de conhecimento para o ensino, 

indicadas por Shulman (1986, 1987 apud COUTO, 2005): “o conhecimento do conteúdo da matéria, 

o conhecimento pedagógico do conteúdo e a sabedoria da prática - conhecimento estratégico”, o 

que significa: “novos papéis para o professor, uma nova pedagogia e novas técnicas para a 

formação docente”.   A seguir, a Matriz completa do Projeto, apresentada no Marco Político do ICT-

CST.   
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MÓDULOS DE PADRÃO DE COMPETÊNCIA (Matriz do Projeto com o cruzamento das três ABORDAGENS     

COMPLEMENTARES e dos seis COMPONENTES DO SISTEMA EDUCACIONAL) 
Política e Visão 

 

Alfabetização em  Tecno-

logia 

Aprofundamento do Conhe-

cimento 

Criação de Conhecimentos 

Currículo e Avaliação Conhecimento Básico Aplicação do  

Conhecimento 

Habilidades do Séc.XXI 

Pedagogia Tecnologia Integrada Solução de Problemas 

Complexos 

Autogestão 

TIC Ferramentas Básicas Ferramentas Complexas Ferramentas Abrangentes 

Organização-

Administração 

Sala de Aula Padrão Grupos Colaborativos Organizações de 

Aprendizagem 

Desenvolvimento Pro-

fissional do Docente 

Alfabetização Digital Gerência e Orientação Professor como 

Aluno-modelo 
       Fonte: UNESCO, 2015b 

 

2) Módulos de Padrão de Competência (UNESCO, 2015c) explica como, a partir do cruzamento 

das três abordagens com os seis componentes do Sistema Educacional, “é criado um marco 

curricular para o Projeto.  Neste formato, cada uma das células da Matriz constitui um módulo. Para 

cada um dos módulos existem, detalhadamente, “metas curriculares específicas e habilidades 

esperadas dos docentes”. As propostas de implementação podem ser flexibilizadas, devidamente 

descritas e justificadas,  e deverão passar pelo crivo do Comitê de Validação do Projeto. 3) 

Diretrizes de Implementação (UNESCO, 2015a) apresentam as habilidades necessárias aos 

professores, assim como elementos que deverão fazer parte da reforma educacional que se pretende. 

A proposta é analisar o tipo de participação dos professores, no Projeto, a partir de seu 

desenvolvimento profissional, assim como rever currículos de disciplinas e elaborar propostas  de 

cursos.  As Diretrizes apresentam, entre outros elementos do Projeto,  o detalhamento dos objetivos 

e métodos  sugeridos que poderão ser utilizados para a elaboração de materiais de aprendizagem 

que apoiarão as metas do Projeto UNESCO ICT-CST.  4) Currículo para Professores sobre 

Alfabetização Midiática e Informacional (UNESCO, 2015) tem como objetivo promover a 

alfabetização midiática e informacional (AMI) para que as pessoas, em geral, e os professores, em 

particular, possam aprender a acessar e avaliar a relevância e a confiabilidade da informação sem 

nenhum obstáculo, a fim de exercer plenamente seus direitos de cidadãos. Considerado um 

documento pioneiro,  porque leva em conta as atuais tendências mundiais quanto à convergência 

das mídias (rádio, televisão, Internet, jornais, livros, arquivos digitais e bibliotecas) em uma só 

plataforma de acesso e recuperação de informações, caracterizando a  AMI de forma “holística”;  e 

porque considera os professores o elemento fundamental para centralizar neles um “processo 

catalizador” que possa atingir milhões de jovens que terão suas capacidades informacionais 

conhecidas e desenvolvidas.  A Alfabetização Midiática e Informacional é considerada fundamental 

para os professores, de forma que sejam os primeiros a adquirir as competências necessárias, 

conhecendo e aprendendo sobre o uso das mídias para acesso às informações, tornando-se, assim, a 

“estratégia-chave” para se alcançar um “efeito multiplicador”.   

 Alguns  referenciais legais brasileiros analisados apresentam-se, a seguir: a Constituição de 

1988: determina que o sistema de educação brasileiro  seria,  a partir de então,  organizado  e 

sistematizado   a  

 

Partir  de planos de educação de âmbito nacional, estabelecidos por lei. Os Planos Nacionais de 
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Educação (PNE) passariam a ser uma relação de obrigações institucionalizadas onde todas as 

políticas e diretrizes voltadas à Educação, no país, seriam devidamente contempladas e serviriam de 

base para as políticas educacionais estaduais e municipais, vislumbrando um grande sistema 

articulado de políticas com o mesmo objetivo. Além dos governos, o professor é o personagem 

principal para que se atinjam os propósitos do enunciado. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), de 1996, reafirmou o compromisso da União em assumir a elaboração dos PNE em 

conjunto com os Estados, Distrito Federal e Municípios e seu encaminhamento ao Congresso 

Nacional para sua discussão e aprovação.  O primeiro PNE (BRASIL, 2015a),  trouxe as diretrizes e 

metas para os dez anos seguintes, a partir da sua aprovação. Um dos documentos que serviu de base 

para o PNE 2001-2010 foi a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, também conhecida 

como Conferência de Jomtien, e a Comissão Interinstitucional que deu suporte aos trabalhos de 

execução do PNE contou com um integrante da UNESCO. No texto, dentre as várias diretrizes para 

a formação dos profissionais da Educação, em geral, e dos professores, em particular, em quaisquer 

níveis ou modalidades, pode ser destacada a atualização teórico-metodológica no que se refere ao 

uso das tecnologias de comunicação e informação nos processos educativos, o  “domínio das novas 

tecnologias de comunicação e da informação e capacidade para integrá-las à prática do magistério”. 

A formação dos professores é apresentada como uma atribuição, principalmente, das Instituições de 

Ensino Superior.  O segundo PNE (BRASIL, 2015b), foi encaminhado pela Presidência da 

República apenas em dezembro de 2010 e, após o término da tramitação, houve ajuste no texto final 

estabelecendo o Plano para 2014-2024. Junto ao segundo PNE, também foi apresentado um 

documento conhecido como “Planejando a Próxima Década: conhecendo as 20 Metas do Plano 

Nacional de Educação”.  A Meta 15 deixa claro que o planejamento de carreiras desde o início da 

formação até a formação continuada passa pelas instituições que oferecem a formação. Todas as 

Metas apresentam Estratégias para serem alcançadas. Ainda nesse documento, são relacionados 

programas voltados à formação de profissionais como o Programa de Consolidação das 

Licenciaturas – PRODOCÊNCIA,  a Rede Nacional de Formação Continuada e o 

PROLETRAMENTO. Em março de 2016, o MEC lançou a Rede Universidade do Professor,  que 

tem como proposta  reduzir a quantidade de professores que atuam no Ensino Fundamental e Médio 

sem a formação adequada ou sem licenciatura, nas disciplinas que ministram, ou seja, precisam 

complementar sua formação com o Ensino Superior.  Para atender a essa concepção articulada de 

formação inicial e continuada, é fundamental que as instituições formadoras institucionalizem a 

licenciatura com identidade própria em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de cada 

uma.  O Conselho Nacional de Educação, a partir de Pareceres e Resoluções, homologa várias 

diretrizes que norteiam as políticas educacionais públicas e, em mais de um documento, é citada, 

explicitamente, a necessidade de que o professor em formação seja inserido no mundo das 

Tecnologias de Informação e Comunicação especificamente para a sua atuação em sala de aula. Em 

2016,  foi apresentada a  2.versão preliminar da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que leva 

em conta o estímulo que o aluno deve ter para fazer uso de tecnologias de informação e 

comunicação desde as séries iniciais do Ensino Fundamental.  A partir de 2009, a Matriz de 

Referência do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) passou por alterações nas Áreas de 

Conhecimento e em suas respectivas Competências e Habilidades  requeridas, também com 

objetivo de contemplar a importância da tecnologia aplicada.  Como exemplo,  na Matriz publicada 

em 2014, na Área das Ciências Naturais e suas Tecnologias, tem-se, na Competência 2, a 
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necessidade do aluno em “identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências 

naturais em diferentes contextos”,  sendo necessária a Habilidade de “relacionar informações  

 

para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos, ou sistemas tecnológicos de uso 

comum”.  Neste, e em outros pontos da Matriz do ENEM, a tecnologia é considerada, tanto do 

ponto de vista  de  suporte/ferramenta  para pesquisa e acesso às informações, quanto do ponto de 

vista de conteúdo de avaliação propriamente.  

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa e tem como método o Estudo de Caso, que terá 

como sujeitos os alunos formandos dos cursos de Licenciatura em Biologia, Física e Química da 

UFRGS, no primeiro semestre de 2017. Após o levantamento de informações oficiais, através da 

pesquisa documental,  os Projetos Pedagógicos e os Currículos dos cursos selecionados foram 

analisados para que fosse possível identificar a presença do conteúdo relativo às TDIC incluído nos 

Planos de Ensino das disciplinas.  A partir  destes elementos, a investigação prosseguirá com o 

trabalho de campo,  através das entrevistas com os sujeitos da pesquisa. As entrevistas serão 

gravadas, transcritas  e analisadas para que seja possível obter um panorama consistente sobre a 

competência adquirida para uso das TDIC pelos futuros professores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A análise dos Projetos Pedagógicos, dos Currículos e das disciplinas dos cursos investigados 

levou a algumas constatações, apresentadas, a seguir. O Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas (UFRGS, 2015, 2016) enfatiza o uso das tecnologias nas diversas disciplinas e enfatiza 

que os professores-alunos terão acesso,  no mínimo,  a computadores com acesso à INTERNET e à 

programação da TV Escola como uma das finalidades explícitas de ser uma ação de inclusão digital, 

oportunizando  que os professores venham a ser “proficientes nos códigos e linguagens das 

chamadas TICs”.  O professor-biólogo formado pelo Curso deverá “estabelecer relações entre 

ciência, tecnologia e sociedade e avaliar o impacto potencial ou real de novos conhecimentos/ 

tecnologias/ serviços”.  No curso de Licenciatura em Química (Idem) identifica-se, a partir dos 

conteúdos das disciplinas, que o conhecimento e uso das tecnologias são imprescindíveis ao futuro 

professor. Será necessário “utilizar novas tecnologias da informação e comunicação como recurso 

didático para buscar informações” e conhecer os “processos pedagógicos da mídia e das tecnologias 

digitais e suas implicações/relações no que diz respeito ao ensino e aprendizagem escolar”.  No 

curso de Licenciatura em Física (Idem) será necessário que o futuro professor esteja aberto às 

tecnologias disponíveis à prática educacional, utilizando os diversos  recursos de informática, a 

partir do conhecimento de linguagens computacionais, para que consiga reconhecer as relações do 

desenvolvimento da Física com outras áreas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Identificaram-se pontos em comum que demonstram a busca de convergência entre o está 

proposto nos documentos oficiais analisados e o que está efetivamente sendo levado a efeito. As 
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alterações e atualizações recorrentes dos Projetos Pedagógicos e dos Currículos dos cursos, assim 

como a decorrente atualização dos Planos de Ensino das disciplinas, demonstra isto claramente.  

A competência para o uso da tecnologia pelos futuros professores é uma necessidade e pre-

cisa ser ensinada,  seja  em disciplinas  próprias  dos cursos,  de acordo com a especificidade de 

cada área, seja nas disciplinas oferecidas por outros cursos, para ensinar e acompanhar a evolução 

da tecnologia digital.   

É bastante promissor constatar que estão sendo planejadas e propostas novas formas de se 

transmitir o conhecimento e conquistar o interesse do aluno em sala de aula, utilizando-se para isso 

as tecnologias disponíveis.   
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RESUMO 

No presente ensaio procurou-se descrever os resultados da análise dos Projetos Pedagógicos (PPs) 

de duas escolas Estaduais do Ensino Médio de Santa Maria/RS, conduzida sob a perspectiva CTS 

conforme o referencial teórico aderido. Está análise é de cunho qualitativo (Richardson, 2008) e 

como método de produção de material para posterior análise baseou-se na leitura na integra e no 

fichamento dos PPs. Para análise do material fichado ancorrou-se na Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 2009). A opção pelos PPs se deve em função do entendimento que se tem deste 

documento. Ou seja, por compreendê-lo como sendo o documento que representa a identidade da 

escola, devendo conter os objetivos, a filosofia e estratégias desenvolvidas pela mesma na formação 

do cidadão. Assim, como qual o cidadão que a escola deseja e, contribui para formar. A partir da 

análise realizada foi possível perceber que existem aproximações importantes nos PPs com a 

perspectiva CTS, além de indicações de que as escolas percebem a necessidade e a importância do 

papel que desempenha na formação dos sujeitos nesta perspectiva. Portanto, este é um olhar inicial 

que demanda de análise mais profunda como forma de compreender as concepções e proposições 

dos professores frente está perspectiva de ensino aprendizagem. Bem como das articulações usadas 

para atender esta demanda. 
 

Palavras-Chave:CTS, Ensino Médio, Projeto Pedagógico, Escola.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Na contemporaneidade, o mundo tem passado por intensas mudanças, sendo muitas delas 

desencadeadas em virtude da presença e do desenvolvimento intenso da ciência e da tecnologia. O 

desenvolvimento científico-tecnológico tem influenciado direta e indiretamente a sociedade, 

inclusive nas escolhas pessoais e profissionais da população.  

Porém, por muito tempo, e ainda hoje, a ciência é vista como neutra. Segundo Santos e 

Mortimer (2002) isso se deve a supervalorização dada a ciência, o que gerou o surgimento do mito 

da salvação da humanidade e, desta forma, a neutralidade científica era tida como apta a resolver 

todos os problemas de ordem ética e sócio-políticos. 

Acreditava-se que os investimentos em ciência se faziam necessários, uma vez que a mesma 

impulsionaria o desenvolvimento tecnológico e, como consequência, haveria o desenvolvimento de 

mailto:marinesmvf@hotmail.com
mailto:crismuenchen@yahoo.com.br
mailto:crismuenchen@yahoo.com.br
mailto:bebetomarques07@gmail.com
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outros âmbitos, como o econômico e o social. Esse modelo de desenvolvimento passou a ser 

questionado a partir de episódios que marcaram a história de muitas gerações. Como exemplo 

temos o Projeto Manhattan em 1945, que culminou no desenvolvimento da bomba atômica que 

devastou Hiroshima e Nagasaki, o lançamento do primeiro satélite artificial pela União Soviética 

chamado de “Sputinik”, em 1957 e a Guerra do Vietnã , em 1959.  

Tais fatos contribuíram no surgimento de críticas ao modelo de desenvolvimento usado até 

então, pois não estaria linear e automaticamente conduzindo ao bem estar-social (AULER, 

2007).Conforme Auler e Bazzo (2001), as publicações das duas obras “A estrutura das revoluções 

científicas”, do físico e historiador Thomas Kuhn, que discute a concepção tradicional de ciência; e 

a obra da bióloga Rachel Carson “Silent Spring” (Primavera Silenciosa), que denuncia o uso 

indiscriminado de pesticidas sintéticos como o Dicloro-Difenil-Tricloroetano (DDT), favoreceram o 

aumento das discussões em torno do modelo científico-tecnológico usado e sobre a neutralidade da 

ciência. 

As reflexões do contexto da ciência e tecnologia emergem globalmente, buscando 

compreender novas maneiras de desenvolvimento. Conforme Linsingen, 2008, nos países menos 

desenvolvidos, as discussões acontecem em torno, por exemplo,da seguinte proposição tentar 

produzir conhecimento científico local ou continuar submetidos a dependência do conhecimento 

produzido em países industrializados. 

Na América Latina, essas discussões, segundo Dagnino e Dias (2007), emergiram na 

formação do Pensamento Latino-Americano em Ciência, Tecnologia e Sociedade denominado de 

PLACTS. A disseminação deste movimento ocorreu devido ao descontentamento de parte da 

comunidade de pesquisa frente às recomendações de políticas pregadas pelos organismos 

internacionais - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pela Organização dos Estados 

Americanos (OEA), que de acordo com os autores apresentavam estreita relação com a visão linear 

das relações da ciência e tecnologia e desenvolvimento. 

Apesar dos alertas com relação aos caminhos dados ao desenvolvimento científico-

tecnológico, como por exemplo, a produção de alimentos transgênicos, o uso indiscriminado de 

recursos naturais, entre outros, percebe-se que a sociedade tem dificuldade de perceber o que está 

sendo discutido e proposto. Algumas vezes não se dão conta de que por trás de grandes promessas 

de avanços tecnológicos escondem-se lucros e interesses das classes dominantes, socializando 

apenas os problemas (ex. ambientais e de saúde) e muita destruição. Esse tipo atitude acaba sendo 

corriqueira e, por meio disso, evidencia-se a necessidade da sociedade, além de ter acesso as 

informações sobre o desenvolvimento científico-tecnológico, ter também condições de avaliar e 

participar das decisões que venham a atingir o meio onde vivem e elas próprias.  Percebe-se cada 

vez mais a necessidade das pessoas começarem a questionar sobre a evolução, desenvolvimento e 

aplicação da ciência e tecnologia. A esse respeito, Pinheiro, Silveira, Bazzo (2009, p. 9) comentam:  
Num país onde se preza a democracia, é necessário que não somente os representantes polí-

ticos possam representar os cidadãos em decisões que envolvam interesses mútuos, mas 

também que todos possam ter voz e vez. É importante que as pessoas possam avançar nas 

compreensões sobre o mundo que os cerca, agindo de forma mais crítica perante as situa-

ções para as quais estão expostas no dia-a-dia. 

Para que a sociedade consiga analisar criticamente os acontecimentos diários e mais 

importante de sua vida, ela precisa aprender a ler e a entender o que realmente está sendo proposto. 

Para isso, se faz necessário que a mesma adquira compreensão do funcionamento da “tecnociência” 
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(Hottois, 1984) e perceba a importância do seu papel na tomada de decisão e negociação sobre isso. 

Segundo Bazzo, é preciso que o cidadão apreenda as implicações e consequências de aceitar as 

decisões adotadas pela elite, pois a sociedade tem direito de poder ser “[...] elemento participante 

nas decisões de ordem política e social que influenciarão o seu futuro e o dos seus filhos. (1998, p. 

34). 

Dentro do contexto de formação do cidadão crítico19, com capacidade de analisar o mundo, 

as instituições de ensino representam um importante papel (VIEIRA; BAZZO, 2007). A educação 

não é responsável por resolver todos os problemas sociais, mas é seu papel contribuir para formar 

indivíduos críticos, participativos e que possam atuar para melhorar as condições de vida em nossa 

sociedade. A educação para a cidadania tem como responsabilidade formar cidadãos para participar 

das decisões políticas, capacitando a população para agir coletivamente, a partir de um acesso 

igualitário e autêntico aos conhecimentos, de forma contínua, autônoma e crítica, fundamentada em 

conceitos básicos para compreender e atuar sobre os problemas sociais (ZANCAN, 2000). 

A mesma visão da necessidade em formar cidadão aparece nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, PCNs,(BRASIL, 2000) que indicam que a escola tem responsábilidade no 

desenvolvimento dos cidadãos críticos, responsáveis e capazes de atuar no mundo de forma 

consciente e digna. 

Assim, percebe-se a importância da escola no contexto formativo dentro dessa perspectiva, 

sendo o local que deve ocorrer a construção do conhecimento escolar e também preparar o cidadão 

de forma a ser capaz de utilizar o conhecimento científico para resolver os problemas do seu 

cotidiano.  

Cabe então, a escola definir de forma clara seu papel na formação de um sujeito ativo na 

sociedade em que está inserido. Originando, assim, um documento que possa delinear a escola de 

maneira clara e objetiva, destacando o papel que cada sujeito representa. Com essa intenção a 

escola passa a construir o Projeto Pedagógico (PP), que pode/deve estar alicerçado no princípio da 

democracia e promover a participação de toda a comunidade escolar, de forma a colaborar na 

definição de que sujeito a escola deverá formar, Azevedo (2012, p. 205) diz que: 
A elaboração do Projeto Político–Pedagógico da escola é o principal ponto de referência 

para a construção da identidade escolar e dos profissionais que nela atuam, assim como é a 

base para a formação de futuros cidadãos críticos, profissionais éticos e qualificados.  

A escola precisa, então, construir o PP de maneira a tê-lo como um instrumento de sua 

identidade, de forma a retratar o modelo de sociedade que deseja construir. Isto deve estar claro para 

a escola, porque somente então poderá traçar seus objetivos. Conforme Vasconcelos (1995, p. 143), 

trata-se o PP como “uma metodologia de trabalho que possibilita ressignificar a ação de todos os 

agentes da instituição”. O PP deve ser um documento teórico/metodológico construído de maneira a 

ajudar a orientar na prática diária da escola e a nortear o caminho a ser seguido, de forma a almejar 

a concretização dos objetivos propostos. Segundo Veiga (2004, p.12), 
Pensar o Projeto Politico Pedagógico de uma escola é pensar a escola no conjunto e a sua 

função social. Se essa reflexão a respeito da escola for realizada de forma participativa por 

todas as pessoas nela envolvidas, certamente possibilitará a construção de um projeto de 

escola consistente e póssível. 

Nesse sentido procura-se, no presente trabalho, analisar os PP de duas Escolas Estaduais de 

                                                 
19 Entende-se a partir de Santos, Mortimer (2001), cidadão crítico como indivíduos capazes de participar democratica-

mente da tomada de decisões, com o compromisso de uma ação socialresponsável, quando preparados para agir com 

senso de responsabilidade para resolver questõesatuais e futuras. 
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ensino médio de Santa Maria – RS levantando possíveis existências de aproximações com os 

pressupostos da perspectiva Ciência, Tecnologia e Sociedade 
 

METODOLOGIA 
 

A pesquisa desenvolvida é de cunho qualitativo que, segundo premissas de Richardson 

(2008, p. 79), “é a forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social”. No estudo, 

dois PP de Escolas Estaduais de Ensino Médio de Santa Maria-RS foram o objeto de análise e 

discussão. A escolha das referidas escolas se deve por localizarem-se no mesmo bairro podendo 

assim, contribuir para compreensão da opção curricular adotada pelas mesmas. No intuito de 

preservar a identidade das mesmas, optou-se por denominá-las E1 e E2. A escola E1 tem 

matriculados em torno de 750 alunos enquanto a E2 830 alunos.  

Ao ser proposto olhar para escolas do mesmo bairro, imaginava-se encontrar varias 

aproximações em função da localização da escola e dos estudantes pertencerem ao mesmo bairro. A 

partir do contato estabelecido com as escolas foi possível perceber particularidades que as 

diferenciavam como, por exemplo, as estruturas físicas, os alunos da E2 também são provenientes 

de outros bairros e, a realidade social das escolas não são as mesmas. Ou seja, a E1 localiza-se em 

uma região periférica do bairro enquanto a E2 na região central. 

Para coleta das informações/ dados realizou-se uma leitura minuciosa dos PPs, o que 

possibilitou posterior fichamento de trechos considerados em aproximação aos pressupostos CTS. A 

análise dos materiais baseou-se nos pressupostos da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2009). 

Buscou-se, assim, analisar a existência de aproximações dos PP do Ensino Médio com a perspectiva 

CTS,de duas escolas de Santa Maria; aproximações estas que trazemos, na forma de exemplos em 

manifestação de intencionalidade neles presentes. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Em virtude do contexto social em que as escolas estão inseridas, se faz necessário considerar 

a filosofia que adotam para nortear o desenvolvimento das diversas práticas por ela desenvolvidas. 

Assim, foram destacados os seguintes fragmentos que representam “a vontade da escola”: 
Um ensino de qualidade em todos os níveis que vise a construção do conhecimento voltado 

para a realidade do aluno, baseado na reflexão, na criatividade, formação do senso crítico e 

na vivência solidária, para que tenhamos homens responsáveis, capazes de conquistar seu 

espaço, saber usá-lo e desempenhar com eficiência o seu papel na sociedade. (E1, p.4) 

Lutamos por uma sociedade democrática, justa, fraterna, na qual sejam preservados os valo-

res éticos e culturais, e que propiciem um desenvolvimento integral ao ser humano e o 

acesso de todos aos avanços tecnológicos e científicos conquistados por ela. 

Desejamos um ser humano solidário, participativo, crítico, com espírito coletivo e capaz de 

contribuir na transformação da sociedade de que participa, na qual os aspectos humanos te-

nham prioridade. 

A educação deve possibilitar o exercício da cidadania, proporcionando a todos, de forma 

igual, a compreensão do funcionamento da sociedade, possibilitando-lhe intervir nela, vi-

sando a melhoria de sua qualidade de Vida devemos educar para o SER, o SABER e o FA-

ZER de maneira eficiente, responsável, justa e democrática.(E2, p.11-12) 

Quanto aos indícios em relação a preocupação em formar cidadãos críticos, foi levado em 

consideração os problemas sociais, ambientais e culturais como parte das preocupações das escolas. 

Desta forma, analisou-se, então, se os PP abordavam a formação do cidadão crítico capaz de 
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auxiliar na construção de soluções e respostas aos problemas e aflições da sociedade. Neste sentido, 

os PP trouxeram as seguintes abordagens: 
[...] para nós educadores, que queremos construir um mundo melhor, procuramos exercer o 

mais significativo ato pedagógico: quem educa precisa estar presente e junto ao povo, vi-

vendo seus valores, suas contradições, sua condição humana, sua situação econômica, soci-

al e política e a partir daí, buscar transformar as condições num lugar onde não hajam opri-

midos, explorados e injustiçados, os indivíduos conscientes e preparados para as exigências 

da vida. 

Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciando, por 

sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir eles novo pronunciar. 

Não é no silencio que os homens se fazem, mas, na palavra, no trabalho, na ação e reflexão. 

(E1, p. 11-12) 

[...] construir as condições para assegurar o acesso, permanência e sucesso dos alunos na 

escola e a melhoria de ensino para que os educadores e alunos se tornem elementos ativos 

da transformação social. 

[...] a escola tem organizado encontros, estudos, debates e assembleias com a comunidade 

escolar e com profissionais de diferentes áreas da educação para refletir e buscar alternati-

vas para a solução dos problemas enfrentados pela escola e consequentemente pela socie-

dade como um todo. 

[...] nossa escola, consciente de seu papel social buscou junto com a comunidade escolar 

definir a sua realidade atual. A partir dos encontros das discussões e reflexões, temos, hoje 

clareza de algumas características nos aspectos pedagógicos e físicos que nossa escola pos-

sui [...] (E2, p.2-5) 

Assim, de forma implícita pode se perceber indícios de manifestações textuais que 

aproximam os PPs com abordagem CTS,quando a escola defende a necessidade da participação 

ativa e consciente do cidadão em suas decisões. Desta forma, então, questiona-se: como será a 

participação de um cidadão que teve sua formação em grande parte pautada num modelo de 

“educação bancária”, conforme Freire (1987)? Percebe-se, através dos trechos destacados, que tais 

escolas estão conscientes da responsabilidade que tem na formação do cidadão crítico, e que 

precisam desenvolver ações que vão ao encontro desse novo sujeito. 
 

CONCLUSÕES 
 

Através da análise realizada foi possível perceber que os PPs aproximam-se da perspectiva 

CTS, mas se faz necessário definir que linha de CTS os mesmos se aproximam. Isso se deve em 

função de haver muitas linhas CTS que se diferem em suas preposição com relação a educação. Na 

análise foram encontradas evidênciasquanto ao desenvolvimento de um ensino voltado à formação 

cidadã. No entanto, não se define que tipo de cidadão se quer formar. Sabe-se, conforme já 

destacado no referencial teórico, que ser cidadão vai além da responsabilidade de votar. 

Sendo a formação do cidadão crítico um dos principais objetivos e fundamentos da 

perspectiva CTS conforme o referencial usado e defendido neste ensaio e, que este sujeito seja 

capaz de analisar criticamente, participar ativamente na tomada de decisão. Nesta análise foi 

possível evidenciar que esta concepção ou perspectiva não fica claro nos PPs, o que foi possível 

perceber foram evidencias em alguns momentos no PP pelas escolas que estas estão cientes da 

responsabilidade que tem na formação dos sujeitos. Contudo, avaliamos que se faz necessário 

ampliar este tipo de estudo, por meio da análise de PPs de um número maior de escolas, para se 
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poder confrontar fatores que podem estar sendo determinantes na afirmação de propósitos 

formativos da escola, especialmente em tempos de mudanças no ensino médio. 

 

REFERÊNCIAS 

 
AULER, D., BAZZO, W. A. Reflexões para a implementação do movimento CTS no contexto 

educacional brasileiro. Revista Ciência & Educação, Bauru, v. 7, n. 1. p. 1-13, 2001. 

AULER, D., Enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade: Pressupostos para o contexto brasileiro. Revista 

Ciência & Ensino, vol.1, (n.esp.), 2007. 

AULER, D., Novos caminhos para a educação CTS: ampliando a participação. In: SANTOS, W. L. P., 

AULER, D. CTS e educação científica: desafios, tendências e resultados de pesquisa. Brasília. 

Editora Universidade de Brasília. 2011, p. 73-98.  

AZEVEDO, M. A. R., ANDRADE, M. F. R. Projeto político-pedagógico e o papel da equipe gestora: 

dilemas e possibilidades. Revista JournalIneracções. Portugal. N. 21, P. 204-218, 2012. 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal; Edições 70, LDA, 2009. 

BAZZO, W. A. Ciência, Tecnologia e Sociedade e o contexto da educação tecnológica. Florianópolis: 

UFSC, 1998. 

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria da Educação Média e Tecnológica. Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasilia, 2000. 

DAGNINO, R.; DIAS, R. A Política de C&T Brasileira: três alternativas de explicação e orientação. 

Revista Brasileira de Inovação, Rio de Janeiro, v.6 , n. 2, p.373-403, 2007. 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido, 17º ed., Paz e Terra. Rio de Janeiro, 1987. 

HOTTOIS, G. Le signe et la technique: La philosophie à la preuve de la technique. Paris: Aubier, 

1984. 

LINSINGEN, I. Von. Perspectiva educacional CTS: aspectos de um campo em consolidação na América 

Latina. Forgrad em Revista, n. 3, p. 36-47, 2008.  

PINHEIRON. A. M., SILVEIRA R. M. C, F., BAZZOW. A. O contexto científico-tecnológico e social 

acerca de uma abordagem crítico-reflexiva: perspectiva e enfoque. Revista Iberoamericana de 

Educación. n.º 49/1 – 25 de marzo de 2009. EDITA: Organización de Estados Iberoamericanos para La 

Educación, La Ciencia y la Cultura (OEI) 

RICHARDSON, R. J. (et al.) Pesquisa Social: métodos e técnicas. São Paulo, Atlas, 2008. 

SANTOS, W. L. P., MORTIMER, E. F. Tomada de decisão para Ação Social Responsável no Ensino de 

Ciências. Revista Ciência & Educação, Bauru, SP, v.7, n1, p. 95-111, 2001. 

SANTOS, W. L. P., MORTIMER, E. F. Uma análise de pressupostos teóricos da abordagem C-T-S 

(Ciência–Tecnologia–Sociedade) no contexto da educação brasileira. Ensaio: Pesquisa em Educação 

em Ciências, v.2, n. 2, p. 1-23, 2002.  

VASCONCELOS, C. S. Planejamento: Plano de Ensino-Aprendizagem e Projeto Educativo. São 

Paulo, Libertat, 1995. 

VEIGA, Ilma Passos. A. (org.) Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. 

Campinas, SP, Papirus, 2004. 

VIEIRA, K. R. C. F.; BAZZO, W. A. Discussões acerca do aquecimento global: uma proposta CTS para 

abordar esse tema controverso em sala de aula. Revista Ciência & Ensino, vol 1, (n.esp.), 2007 

ZANCAN, G. T. Educação Científica: uma prioridade nacional. São Paulo em Perspectiva, vol 14, n3, 3-7, 

2000. 

 

 



 

 

493 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

087 - USO DE PLANTAS MEDICINAIS PREDOMINANTES NO BIOMA 
PAMPA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO CURSO 

NORMAL 
Nadine Pereira Igisck(2), Natiéle Medina Oliveira(3), Guilherme Nunes da Silva(4) ,Ronaldo 

Erichsen(5) 
 

 
(1)Trabalho executado com recursos    do Edital CAPES  no. 061/2013 
de Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pampa, Campus de São Gabriel, RS; 

e-mail:pereiraigisck@gmail.com 
(3) Licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pampa, Campus de São Gabriel, RS e 

Especialista em Educação Infantil pelo Centro Universitário Internacional, Campus de Varginha, MG; e-

mail: natielemedinaoliveira@gmail.com 
(4) Estudante de Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pampa, Campus de São Gabriel, RS; e-

mail:guizin1106@gmail.com 
(5) Professor da Universidade Federal do Pampa, Campus de São Gabriel, RS; e-mail: ronaldo-

erichsen@gmail.com 

 

RESUMO 

 

Recentemente, apesar do avanço da medicina, diversas pessoas continuam adeptas à medicina natu-

ral por seus benefícios à saúde. Existem fatores que viabilizam o estudo e o cultivo dessas plantas, 

entre eles estão: a falta de médicos, a dificuldade de acesso a medicamentos e a intoxicação causada 

pelo uso incorreto das plantas. Sendo assim, conhecer a utilização de plantas medicinais provenien-

tes da região é de suma importância para a população, pois implicará em baixo custo e fácil acesso. 

Porém, é necessário ter conhecimento para evitar o uso indiscriminado desses fitoterápicos. Propôs-

se através deste projeto, que os educandos compreendessem a importância da utilização correta des-

ses produtos. O mesmo foi desenvolvido por bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Inici-

ação à Docência – PIBID, acadêmicos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Univer-

sidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, campus São Gabriel, no ano de 2015, no Instituto Estadu-

al de Educação Menna Barreto, com os alunos do primeiro ano do Curso Normal. Este projeto obje-

tivou proporcionar aos alunos conhecimentos sobre o uso das plantas medicinais, para que essa cul-

tura seja preservada. O projeto desenvolveu-se através de pesquisas, palestras, coleta de espécies e 

confecção de exsicatas. Com base nas atividades desenvolvidas, os educandos relacionaram seus 

conhecimentos prévios aos novos adquiridos a respeito das Plantas Medicinais. Portanto, o estudo 

referente às plantas medicinais implicou em conhecimentos utilizados para fins terapêuticos. Logo, 

através deste projeto os educandos vivenciaram diversas experiências, resgatando a cultura tradicio-

nalista regional e contribuindo para que esta seja repassada ao longo das gerações. 

Palavras-chave: Formação de Professores,Plantas Medicinais, Conhecimento Científico. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As primeiras descrições sobre plantas medicinais feitas pelo homem retomam as escrituras e 

ao Papiro de Ébers. Este papiro foi descoberto e publicado por Georg Ebers, sendo um material que 

talvez tenha sido uma das primeiras exposições sobre o uso de produtos naturais na cura de molés-
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tias. (VIEGAS, 2006). Mesmo na época atual, em que a tecnologia médica mostra-se capaz de 

grandes realizações, muitas pessoas continuam adeptas da medicina natural por verem nela o meio 

ideal para recuperar a saúde e manter o equilíbrio orgânico (SPETHMANN, 2004). 

As plantas medicinais podem ser utilizadas com fins terapêuticos e devem atender a todos os 

critérios de eficácia, segurança e qualidade, principalmente por ser comum a confusão entre espé-

cies diferentes conhecidas pelo mesmo nome popular. 

No ensino, o estudo dessas plantas como fitoterapia vem aumentando gradativamente, por 

ser considerado um recurso didático de ensino-aprendizagem, ao passo que aproxima a cultura po-

pular dos educandos ao conhecimento científico. Sendo assim, este projeto foi aplicado e realizado 

com alunos do 1º ano do Curso Normal do Instituto Estadual de Educação Menna Barreto, por ser 

um público alvo que apresentava em seu cronograma de conteúdos uma deficiência de atividades 

práticas relacionadas a área de Botânica. 

Portanto esse projeto teve como objetivo geral despertar a curiosidade científica e a partici-

pação dos educandos, incentivando-os a conhecer a utilização e a classificação de plantas medici-

nais pelo povo gaúcho. Visa proporcionar aos alunos conhecimentos empíricos e científicos, para 

que essa cultura seja preservada, sabendo identificar as diferentes espécies de plantas medicinais do 

estado do Rio Grande do Sul, assim como aprender seus nomes populares e científicos. 
 

METODOLOGIA 

 

Para iniciar as atividades deste projeto, realizou-se no Instituto Estadual de Educação Menna 

Barreto a apresentação do projeto, onde estavam presentes os discentes e a coordenação da escola. 

Durante este primeiro encontro, através de uma apresentação no Microsoft Office PowerPoint, mos-

traram-se registros fotográficos e textos explicativos referentes ao tema Plantas Medicinais e expla-

nou-se sobre o objetivo da aplicação do projeto e suas propostas de trabalho. 

Posteriormente, realizou-se pesquisas bibliográficas relacionadas ao tema, para melhor com-

partilhar o conhecimento com os educandos a respeito das Plantas Medicinais da região do Rio 

Grande do Sul e sua vasta biodiversidade. E, então,realizou-se uma pesquisa quantitativa e qualita-

tiva com a turma de 1º ano do Curso Normal, composta por aplicação de questionários que tiveram 

o propósito de fazer um levantamento do conhecimento prévio dos alunos sobre o uso e importância 

das plantas medicinais. 

A turma de aplicação do projeto foi dividida em sete grupos de alunos para melhor fixação 

do conteúdo e para estimulá-los a trabalharem em equipe, após foi realizada uma pesquisa sobre o 

tema, que foi fundamental na construção de conhecimento dos discentes. Para essa pesquisa foram 

utilizados alguns recursos como: o laboratório de informática, livros e rodas de conversas. Conta-

mos com a colaboração de acadêmicos da UNIPAMPA para compartilhar seus conhecimentos com 

os discentes. Estas atividades foram de grande valia para a integração dos alunos com o projeto. 

Com o intuito de estimular a desinibição dos alunos ao falar em público, estes elaboraram 

apresentações em Powerpoint e apresentaram os resultados obtidos durante as pesquisas realizadas 

sobre o tema do projeto. A partir disso, os alunos coletaram individualmente espécies de Plantas 

Medicinais e com o auxílio da professora fizeram a identificação das espécies coletadas no laborató-

rio de Ciências da escola. Após essa etapa, foram envoltas em jornais para a secagem e futuramente 

a confecção de exsicatas, visto que estas são importantes como prática de ensino e têm o intuito de 

auxiliar na valorização da biodiversidade local. 



 

 

495 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

Na sequência, o projeto foi apresentado pelos alunos em um evento organizado pela escola, 

em homenagem à cultura gaúcha denominado “Menna Tchê”, onde eles compartilharam seus co-

nhecimentos com a comunidade escolar a respeito das plantas medicinais predominante no Bioma 

Pampa. 

E, por fim, a última etapa do projeto foi caracterizada pelo processo avaliativo. A avaliação 

foi gradativa e qualitativa, na qual a educadora buscou avaliar a participação, o trabalho em equipe, 

o comprometimento e a criatividade dos educandos com todas as fases do projeto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

        Ao longo do projeto foi possível observar, que os educandos compreenderam a importância 

da utilização correta dos produtos fitoterápicos, em prol da redução de intoxicações causadas pelo 

mau uso desses produtos naturais.  A partir da elaboração deste projeto, os discentes obtiveram co-

nhecimentos suficientes para utilizar estas variedades de plantas existentes em nossa região com 

segurança, visto que muitas espécies não possuem dados científicos fundamentados, tornando-se 

um fator de risco por causa da intoxicação, e quando usadas devem atender a todos os critérios de 

eficácia, de segurança e qualidade. (KELLER K, 1994; DUKES, 1977 et al.) 

Assim, com o auxílio da professora (Bolsista do Programa de Bolsas de Iniciação à Docên-

cia- PIBID), os alunos tiveram a oportunidade de identificar através de análises morfológicas as 

diferentes espécies dos fitoterápicos, aprendendo seus nomes populares e científicos, criando uma 

consciência da importância sobre os benefícios e malefícios das espécies estudadas. 

            Os discentes confeccionaram exsicatas das plantas medicinais, um recurso didático visto 

como uma importante prática de ensino, com o intuito de auxiliar na valorização da biodiversidade 

local. Também aprenderam outras formas de utilização das Plantas Medicinais, como por exemplo: 

chás, decocção, infusão, maceração, xaropes, alcoolaturas, garrafadas, compressas, cataplasmas, 

confecção de sabonetes artesanais e líquidos. 

Os alunos demonstraram interesse em aprender os conhecimentos empíricos e científicos 

sobre estas plantas provenientes do Bioma Pampa e, com isso, utilizando-as obtiveram como maté-

ria-prima produtos naturais e biodegradáveis, pois pesquisas científicas mostram que esses produtos 

melhoram a qualidade do esgoto, obtendo uma menor contaminação dos lençóis freáticos e dos 

afluentes. Sendo assim, foram produzidos alcoolaturas, xaropes, chás e ainda cosméticos, sabonetes, 

detergentes líquidos e compressas, pensando em manter a pele saudável sem a aplicação de diversos 

produtos químicos que a agridem diretamente. 

Além disso, também se provendo da infinidade de atuações dos produtos naturais, e com o 

propósito de preservá-los e manter a sua cultura de cultivo, confeccionaram-se lápis ecológicos que 

possuem sementes de espécies de plantas medicinais, onde ao fim de sua vida útil o lápis poderia 

ser plantado e gerar uma nova planta. 

Na finalização do projeto, foi realizado juntamente com o evento “Menna Tchê”, organizado 

pelo Instituto Estadual de Educação Menna Barreto, a demonstração e explicação do projeto. Nesse 

evento foram apresentados e distribuídos materiais para toda comunidade em geral, que também 

pôde degustar os chás e experimentar diversos produtos. Sendo assim, essa atividade foi extrema-

mente importante para que os alunos praticassem e expusessem os conhecimentos obtidos no decor-

rer do projeto, além da troca de experiência que o diálogo com a comunidade proporcionou. 
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CONCLUSÕES 

 

        Diante do projeto os alunos do 1º ano do Curso Normal aperfeiçoam seus conhecimentos a 

respeito da Importância do Cultivo de Plantas Medicinais com fins fitoterápicos e aprendem como 

utilizá-las de forma saudável na saúde humana. Os educandos também exploraram diversos recur-

sos didáticos que ajudam no desenvolvimento de habilidades como trabalhar em grupo, comunicar-

se bem e desenvolver a própria criatividade. Eles recebem um estímulo do educador e reconhecem 

que a variedade do bioma pampa reflete a enorme riqueza da flora e da fauna da região, sendo, por-

tanto, imprescindível conhecer as variedades de plantas medicinais para usufruir de seus benefícios, 

considerando que sua conservação e uso sustentável resultam em incalculáveis benefícios à Huma-

nidade. 

Contudo, concretizar este projeto é uma experiência muito importante para a formação do-

cente da bolsista do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência- PIBID, pois agrega diversos co-

nhecimentos e experiências vivenciadas na elaboração das atividades. Apesar das dificuldades en-

frentadas, o esforço e a dedicação puderam ser superados. Assim, esta experiência traz a satisfação 

de concluir o trabalho com êxito, sabendo-se que é uma oportunidade oferecer aos discentes, ativi-

dades diferenciadas, que visam enriquecer o aprendizado dos alunos, almejando que eles busquem 

como futuros docentes a transformação na sociedade. 
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RESUMO 

Todos nós temos direito à educação e sabemos da importância dela para a formação de ci-

dadãos. O professor tem o importante papel de proporcionar o conhecimento, pois ele é um medi-

ador, facilitador e articulador da aprendizagem e não apenas aquele que detém a informação, en-

tão se faz necessária à atualização e uma busca contínua por maneiras de mediar e transformar o 

conhecimento. Quando se fala em Educação Profissional e Tecnológica (EPT), fala-se de um pro-

fessor que busca ampliar suas qualificações, ou seja, uma formação integrada às diferentes formas 

de educação, ao trabalho, a ciência e à tecnologia, que garanta aos cidadãos o direito à aquisição 

de competências profissionais que os tornem aptos para a inserção em setores profissionais nos 

quais haja utilização de diferentes tecnologias. Neste trabalho buscou-se tratar da formação do-

cente continuada para EPT e de suas políticas públicas. Para conhecer a realidade aplicou-se um 

questionário aberto para professores da EPT com o intuito de investigar e avaliar suas visões di-

ante das políticas públicas de formação docente para EPT. Verificou-se que não há políticas pú-

blicas para formação continuada de professores em EPT, a falta de políticas públicas faz com que 

não se tenha o desenvolvimento de competências profissionais desejadas. Muitas exigências são 

colocadas para os professores devido a reestruturação do mundo do trabalho, a qual desencadeia 

uma necessidade de constante transformação. 
 

Palavras-Chave: Educação Profissional e Tecnológica, Políticas públicas, Docentes, Formação continuada. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A educação é um direito fundamental que ajuda não só no desenvolvimento de um país, 

mas também de cada cidadão individualmente. Quando se fala sobre a importância da educação é 

como falar da importância do ar para nós. É através da educação que aprendemos a nos preparar 

para vida, e é com ela que garantimos nosso desenvolvimento econômico, social e cultural, que 

nos preparamos para o trabalho. 

Um dos desafios para quem é educador é a atualização e busca contínua por maneiras di-

ferentes de mediar a transformação do conhecimento, para que este seja de crescimento pessoal e 

intelectual do aluno como cidadão frente à comunidade. Professores com mais preparo terão no-

vas visões e poderão conduzir as práticas do fazer pedagógico com muito mais empenho. É a par-
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tir dessa necessidade de ferramentas para melhorar a forma de ensinar que se faz necessária a 

formação docente continuada. 

É de grande importância salientar que a formação continuada ajuda na formação pessoal 

do professor, mas o objetivo principal dos cursos de formação é que se desenvolvam ações para 

corrigir as lacunas encontradas na educação, pois com docentes mais qualificados se tem como 

resultado alunos com mais aprendizagem e preparados para a vida. 

Libâneo (2000) esclarece que, a formação inicial refere-se aos ensinamentos teóricos e 

práticos que transformam um alguém em professor, ou seja, quando se conquista a “profissionali-

dade”. Já a formação continuada é um segmento da formação inicial, que visa o aperfeiçoamento 

profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho. 

Sabe-se, que a carga horária dedicada para a formação inicial não é suficiente para desen-

volver os conhecimentos práticos e os conteúdos de didática e de metodologia de ensino, então se 

evidencia mais uma vez a importância da formação continuada, a qual acaba servindo como um 

complemento à formação inicial e a relação teoria e prática. 

Davis et al (2012) destaca a precariedade da formação inicial e afirma que: 

A formação inicial dos docentes é aligeirada e precária, de modo que é central ajudá-los a 

superar os entraves e as dificuldades que encontram no exercício profissional, relativos à 

falta de conhecimentos científicos essenciais e de habilidades para o adequado manejo da 

sala de aula. (p.12) 

De acordo com as ideias de Ferreira (2006) é necessário um novo caminho para pensar, 

agir e sentir na busca da formação de cidadãos neste mundo que respinga marcas de violência e 

atitudes desumanas que são marcadas pelo individualismo e competitividade. Esse caminho é 

através da educação. Para melhorar a qualidade na educação é importante investir nas políticas 

públicas de formação docente e de gestão da educação. É fundamental a relação de educação-

escola-professor.  

Moura (2008) afirma que o maior objetivo deve ser a formação no âmbito das políticas 

públicas do país na forma de superação do modelo econômico atual, priorizando o ser humano e 

não as relações econômicas. Dessa forma, o docente estará formando alunos que são agentes da 

própria aprendizagem, deixando para trás o modelo de aluno passivo que apenas recebe os 

conteúdos, o que vai de acordo com as ideias do autor Freire (1996), o qual fala que o processo 

educativo deve ter uma atitude crítica, reflexiva e orientada, o docente deve assumir uma posição 

problematizadora e mediadora, sem perder a sua autoridade e responsabilidade. 

Devido à relevância da formação continuada, e da escassez de políticas públicas de for-

mação docente continuada, este trabalho abordará teoricamente sobre a importância de programas 

de formação docente continuada, bem como a sua legislação, e através de questionamentos discu-

tirá alguns pontos importantes sobre as políticas de formação docente continuada na EPT. 

 

METODOLOGIA 

Para elucidar a respeito das políticas de formação continuada na EPT, foi realizado um 

questionário para os professores que trabalham na Educação Profissional e Tecnológica da Uni-
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versidade Federal de Santa Maria e do Instituto Federal Farroupilha – Campus São Borja e Cam-

pus Júlio de Castilhos. 

O questionário continha perguntas abertas, onde os participantes ficaram livres para res-

ponder com suas próprias palavras, sem se limitar a escolha entre um rol de alternativas, com o 

intuito de fazer um levantamento do conhecimento das políticas de formação docente para EPT 

pelos professores, e se os mesmos já haviam participado de algum tipo de formação continuada, 

entre outros aspectos que serão apresentados a seguir. 

Obtivemos o retorno dos questionários de quatro professores, do total de 15 professores, 

sendo dois do Instituto Federal Farroupilha (IFFar) e dois da UFSM, para a preservação da iden-

tidade dos participantes da pesquisa, optou-se por identificá-los por meio de códigos. As institui-

ções foram identificadas com sua inicial e os professores com o número 1 e 2 (P1U: Professor 1 

da UFSM; P2I: professor dois do IFFar). Para a realização deste trabalho utilizou-se como fun-

damentação metodológica a pesquisa qualitativa, devido ao fato desta pesquisa considerar o ponto 

de vista dos participantes e possibilitar o esclarecimento das situações internas vivenciadas pelos 

sujeitos (LÜDKE, ANDRÉ, 1986). Com a pesquisa qualitativa, buscamos investigar, analisar a 

realidade de duas instituições, possibilitando apresentar as percepções dos envolvidos no âmbito 

da formação de professores. 

A técnica utilizada foi o questionário que serviu para produzir as informações da realidade 

dos professores e também conhecer o ponto de vista deles em relação à importância da formação 

continuada e também investigá-los se conhecem alguma política pública para a formação conti-

nuada de professores. 

Após aplicação dos questionários, iniciou-se a análise dos dados, esta fase da pesquisa 

permitiu compreender e entender a percepção dos professores em relação à formação continuada 

e o conhecimento deles sobre as políticas públicas de formação continuada. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base na organização dos questionamentos realizados aos professores, analisou-se ini-

cialmente o entendimento de formação para eles, observou-se que a percepção geral é de qualifi-

car, modificar, complementar a sua forma de atuação, que precisa ser realizada continuamente e 

também é um processo de reflexão, observação, aperfeiçoamento de suas práticas.  

Os professores apresentam esse entendimento de formação continuada, percebe-se o quan-

to é importante estar em constante aprendizagem, na busca por novos saberes e conhecimento. 

Quando os professores compreendem a importância da formação continuada tanto para o seu 

crescimento pessoal quanto profissional, ela os torna cidadãos críticos, reflexivos, autônomos, 

influenciando ativamente em mudanças no seu ambiente de trabalho e na sua vida pessoal. Nóvoa 

(1992, p.13) ressalta “A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos pro-

fessores meios de um pensamento autônomo e que facilite a dinâmica da autoformação participada”. 

Os docentes que trabalham com a Educação Profissional e Tecnológica tendo um pensa-

mento positivo em relação à formação continuada, facilitam os processos de estímulo aos alunos 

pelos estudos, pois com o auxílio de momentos de formação geralmente, são disponibilizadas no-

vas ferramentas, metodologias, momentos coletivos de compartilhar ideias, conhecimentos, estas 

ações desenvolvem nos docentes o ato da reflexão e mudança de ações, aplicando-as em suas au-
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las, proporcionando aos alunos uma dinâmica diferente, tornando a aula mais atrativa, interessan-

te, estimulando-os a estudar. 

Nosso segundo questionamento aos docentes, está relacionado com a participação deles, 

nos momentos de formação. A maioria dos professores participam dos momentos de formação 

fornecidos pela sua própria instituição ou fora dela, tanto através de momentos coletivos como 

também individuais. 

O professor 1 da UFSM expressa sua visão diante da importância da formação no próprio 

ato de reflexão, e a busca em aprimorar a sua prática já se torna uma formação. 

Podemos reforçar este pensamento observando sua resposta: 
[...] entendo que um bom professor se qualifica o tempo todo, na poesia que lê, no jornal 

que assiste ou não, nos movimentos políticos que participa, através de sua coerência pes-

soal e profissional, nas reuniões que estabelece, no filme que assiste, no teatro quando 

vai, na aula que ministra. Todos esses fazeres precisam ser significados e para tal é pre-

ciso parar e pensar o que se está fazendo. [...] tudo o que fazemos pode ser formação 

continuada desde que consigamos parar e refletir sobre o que fazemos ou sobre o que op-

tamos por não fazer. (P1U) 

A própria prática da reflexão que os professores realizam já é considerada um momento 

de formação, pois ajuda a mudar a forma de pensar e incentiva a busca por atitudes diferentes, 

inovadoras e propicia um novo conhecimento. 

Observou-se que os professores têm a percepção de que a formação ocorre de diversas 

formas, através de cursos, participação de eventos, congressos, palestras, reuniões de pais, reuni-

ões pedagógicas, essas atividades proporcionam o crescimento profissional despertando e apre-

sentando as novas tendências, estudos, metodologias para serem aperfeiçoadas de acordo com a 

necessidade de cada realidade, com o intuito de proporcionar uma melhora de aprendizagem aos 

alunos. 

Ao realizar o questionamento em relação ao conhecimento de alguma política pública di-

recionada para a formação continuada de professores, eles disseram que conhecem, entretanto 

não apresentaram nenhum exemplo. 

Em seguida perguntou-se qual a importância da formação continuada para a Educação 

Profissional Tecnológica, os professores apontam que é necessária por se tratar de um campo de 

atuação novo, que trabalha com alunos do ensino médio até o ensino superior, sendo importante 

ser trabalhado com os docentes o significado de sua profissão e principalmente qualificar seu 

modo de ensinar, pois se trata de um público diversificado, e precisam estar preparados para 

atender e trabalhar. 

Como podemos observar no relato de dois professores em relação à importância da forma-

ção continuada para a Educação Profissional e Tecnológica: 

Considero importante, pois trabalhamos com a verticalização, atendendo desde o ensino 

médio até o ensino superior, o que exige a reconstrução da consciência da profissão de 

professor. (P1I) 

Considero de fundamental importância por ser um campo novo (relativamente) em ter-

mos de propostas de IFFar, por exemplo, se tornando necessário formação continuada 

para qualificá-la. (P2I) 
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Considerando o ponto de vista dos professores, as formações continuadas são necessárias, 

visto que sempre é momento de se atualizar, melhorar suas atividades rotineiras, uma vez que, ao 

realizar estas formações melhora-se a prática, buscando realizar associações entre conteúdo e rea-

lidade dos alunos, conhecendo metodologias diferenciadas que instigam o aluno a desenvolver seu 

pensamento crítico, raciocínio lógico, criatividades, e a serem os protagonistas do seu próprio co-

nhecimento. 

Uma política pública destinada para a formação continuada de professores da Educação 

Profissional e Tecnológica viria a contribuir muito para o desenvolvimento da educação profissi-

onal, para os professores cada vez mais capacitados e entusiasmados a ensinar de modo a dar sig-

nificado a aprendizagem dos seus alunos. 

A última pergunta realizada foi em relação ao programa Proformação e o Parâmetros em 

Ação- Meio Ambiente na escola, se seriam programas que poderiam ser adaptados para a EPT e 

se eles conheciam esses programas. Os professores relataram que desconheciam muitos detalhes a 

respeito do Proformação, sendo que lembravam que foi desenvolvido em 1999, tinha a proposta 

de atingir as regiões nordeste, norte e centro oeste, visando a formação de professores leigos. 

 E salientaram que toda formação amplia a percepção da realidade, tornando-se uma pos-

sível alternativa para desenvolver uma formação continuada para a EPT. 

 

CONCLUSÕES 
 

Percebeu-se o quanto é importante o professor estar sempre se atualizando, buscando no-

vas alternativas para aperfeiçoar sua prática. Conforme o tempo passa ocorrem mudanças na so-

ciedade e a escola é o ambiente que precisa estar preparado para trabalhar com essas mudanças, e 

realmente precisam modificar-se e se atualizarem, não podem ficar paradas no tempo. Sendo este 

um dos principais motivos do desinteresse dos alunos, pois a sociedade passa por vários avanços 

tecnológicos, sociais, financeiros e a escola não se renova. 

Observou a importância dos momentos de formação continuada para ajudar os professores 

a se reunirem, discutirem e encontrar alternativas, criar novas ferramentas de estímulo aos alunos 

e também aproximar escola com a realidade vivida. 

Como não foi encontrada uma política de formação docente continuada para EPT na lite-

ratura, ao pesquisarmos sobre o Proformação e o Programa Parâmetros em Ação, podemos inferir 

que esses programas ao serem adaptados para a EPT poderiam trazer ótimos resultados, pois são 

programas que ao mesmo tempo em que atendem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

e cumprem as exigências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental  

(Fundef), são voltados para a maximização da técnica e dos técnicos. 

O proformação tem como concepção educacional um processo de constante construção 

que articula os conhecimentos formais com os saberes cotidianos. Esses dois programas de for-

mação continuada citados zelam pelo comprometimento dos profissionais de educação com a 

construção de uma sociedade fomentada em valores que promovem a humanização e a cidadania. 
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Acredita-se que esses programas de formação continuada poderiam agregar em diversos fato-

res na EPT, já que a falta de políticas públicas faz com que não se tenha o desenvolvimento de 

competências profissionais desejadas. Muitas exigências são colocadas para o professor devido a 

reestruturação do mundo do trabalho, a qual desencadeia uma necessidade de constante transfor-

mação. 

Sabe-se que a Educação Profissional e Tecnológica integrada às diferentes formas de educa-

ção, ao trabalho, a ciência e à tecnologia, objetiva garantir aos cidadãos o direito à aquisição de 

competências profissionais que os tornem aptos para a inserção em setores profissionais nos quais 

haja utilização de tecnologias e para isso é necessário que o docente busque constantemente a sua 

atualização e crescimento através de políticas públicas de formação continuada. Evidencia-se ao 

escrever este artigo, que essas políticas públicas são escassas e até inexistentes, por isso apresen-

tam-se algumas políticas que poderiam ser adaptadas e utilizadas na EPT. Ao realizar o questio-

nário com os professores da EPT notou-se que eles sabem da importância da formação continua-

da e que os mesmos sentem falta de políticas públicas para a EPT. Os docentes também acreditam 

que o Proformação e o Programa Parâmetros em Ação podem ser adaptados e usados como polí-

ticas de formação docente para EPT, pois todo o trabalho de formação é uma ferramenta que am-

plia o conhecimento. E neste sentido, ressalta-se a importância das políticas públicas de EPT in-

vestirem em espaços nas instituições para o professor formar-se e transformar-se. 
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RESUMO 

O presente artigo é parte integrante de uma pesquisa que investiga os significados das 

possíveis interlocuções realizadas, no campo da formação docente, em espaços de articulação entre 

a Educação Básica e Superior para profissionalização da docência. O trabalho vem sendo construído 

tomando por base teórica e epistemológica a Biologia do Conhecer proposta por Humberto 

Maturana e Francisco Varela, na qual o viver não se separa do conhecer e utiliza a cartografia como 

método para acompanhar processos de formação docente e mapear seus territórios. Na cartografia o 

pesquisador/cartógrafo se aproxima de uma realidade sem o intuito de separar o sujeito do objeto 

experimentando sensações, afetos e emoções, encontros que lhe permitem produzir dados e 

possibilitam compreensões acerca do fenômeno investigado. Para compor a cartografia construímos 

um portfólio das experiências vivenciadas nos espaços em que acompanhamos processos de 

formação docente. A partir da produção e análise inicial desses elementos percebemos que as 

relações entre a Educação Básica e Superior ainda são distantes, marcadas pela dificuldade do 

conversar entre seus profissionais. Para a profissionalização da docência é importante a construção 

de redes de conversação entre os profissionais desses níveis de ensino, tecidas numa relação 

equitativa, baseada na emoção do respeito, no reconhecimento e na legitimação dos saberes, 

compartilhando de forma colaborativa conhecimentos, ideias e experiências. 
 

Palavras-Chave: Educação Básica, Educação Superior, interlocução, profissionalização. 

 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A profissão docente exige conhecimentos científicos e pedagógicos, mas também necessita de 

conhecimentos experienciais, que permitam a reflexão sobre a realidade do campo de atuação da 

docência. É nessa direção que o conversar entre profissionais das Instituições de Ensino Superior 

(IES) e das Instituições de Ensino Básico (IEB), na aproximação idearia de seus espaços de 

convivência, pode prover a formação teórica e prática, ao possibilitar a imersão dos futuros 

professores no ambiente de trabalho e a formação continuada de seus profissionais contribuindo 

para a profissionalização da docência. 

mailto:rejanesilveira1@hotmail.com
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Segundo Ens, Gisi e Eyng. (2010) as discussões no Brasil sobre formação e profissionalização 

do professor da Educação Básica foram intensificadas, principalmente, no período que antecedeu a 

aprovação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  (LDB), a partir da inclusão da 

terminologia ‘profissionais da educação’ em seus artigos 61 a 67 para denominar, em especial, os 

professores. Para complementar Libâneo (1998) também aponta que as mesmas discussões estão 

associadas ao contexto das reformas educacionais iniciadas no final do século XX, que visavam 

atenderem as novos desafios gerados pela reorganização da produção e da mundialização da 

economia. 

A LDB também apresenta uma nova exigência para os cursos de Licenciatura que é a inclusão 

da “prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas nos cursos de formação docente” (BRASIL, 

1996, Art. 65). Desse modo, a prática pedagógica, por força da lei, passa a ocupar um espaço 

significativo nesses currículos. 

Nessa perspectiva, não apenas as IES são responsáveis pela formação dos novos profissionais 

da educação, as IEB também passam a ser espaços fecundos para a formação, na medida em que, 

em parceria com essas instituições propiciam a imersão do licenciando no cotidiano escolar.  

Além disso, nas últimas décadas tem crescido as discussões sobre a formação continuada de 

professores. Segundo Pereira (2006, p. 49) “as reflexões sobre formação continuada dos professores 

contribuem para a compreensão de que a formação desse profissional não termina com a sua 

diplomação na agência formadora, mas completa-se em serviço”. Nesse cenário a interação entre as 

IES e as IEB e a interlocução de seus profissionais passam a constituir um importante debate.  

Assim, conscientes da relevância desse contexto e imersas nos processos formativos de 

professores que ocorrem ora na escola, ora na universidade emergiu o desejo de compreender como 

a interlocução entre os profissionais da Educação Básica e Superior, na formação docente, pode 

contribuir na profissionalização da docência. 
 

METODOLOGIA 
 

A fim de construirmos uma compreensão sobre o fenômeno investigado escolhemos pesquisar 

os espaços de interação entre a Educação Básica e Superior por onde circulamos e proporcionamos, 

desse modo, a possibilidade de estarmos inseridas como observadoras implicadas no campo da 

pesquisa e intervirmos nessa realidade. Para acompanhar os processos de formação docente 

elegemos a cartografia como método, pois desejamos explorar o campo investigativo percorrendo 

as múltiplas entradas que atravessam as experiências das pesquisadoras construindo diversas 

possibilidades, sem representar o objeto e separá-lo do sujeito.  

A cartografia é um modo de conhecer a realidade, de comboiar processos de produção e de 

possibilitar o acompanhamento de movimentos, de modo que o observador está sempre implicado 

no campo de observação. Com a cartografia mergulhamos nos afetos que permeiam os contextos e 

as relações que pretendemos conhecer. Conforme Rolnik (2014) a cartografia tem como eixo de 

sustentação do trabalho metodológico a invenção e a implicação do pesquisador, uma vez que ela se 

baseia no pressuposto de que o conhecimento é processual e inseparável do próprio movimento da 

vida e dos afetos que a acompanham.  
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Tendo em vista a intencionalidade da pesquisa identificamos alguns espaços legitimados no 

Sistema Educacional Brasileiro20 que possibilitam constituir redes de conversação entre os níveis 

Básico e Superior de ensino como práticas docentes e estágios supervisionados dos cursos de 

Licenciatura, programas voltados à formação de professores como o Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), Novos Talentos e o Programa de Desenvolvimento 

Profissional para Professores (PDPP), cursos e eventos de formação continuada para professores da 

Educação Básica. 

Sentindo-nos próximas dos processos formativos promovidos em alguns desses espaços, 

escolhemos acompanhar aqueles nos quais já estamos inseridas, ora como formadoras, ora como 

professoras em formação, percorrendo esses campos da formação docente com a atenção 

direcionada e sensível aos encontros que esta viagem nos proporciona. 

Os espaços de interação entre os níveis de Educação Básica e Superior na formação docente 

que estão sendo cartografados durante a pesquisa são: o curso de extensão “Quartas com a 

Geometria”, promovido no âmbito do Programa Novos Talentos e organizado por integrantes do 

grupo de pesquisa Educação a Distância e Tecnologias (EaD-Tec),da Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG, o PDPP na área da Matemática realizado em Portugal e o campo das práticas e 

estágios curriculares das Licenciaturas. 

O curso “Quartas com a Geometria” foi realizado de forma semipresencial e envolveu 

professores e alunos da Pós-Graduação em Educação em Ciências, professores de Matemática da 

rede pública de Educação Básica e estudantes licenciandos do curso de Matemática da FURG, em 

uma ação conjunta desses níveis de ensino. O curso abordou o tema Geometria e teve duração de 

quarenta horas, com cinco encontros presenciais de quatro horas e as demais horas desenvolvidas 

em atividades práticas, realizadas nas escolas de Educação Básica com compartilhamento, reflexão 

e conversação em uma rede social. Nas redes de conversação estabelecidas nesse espaço seus 

participantes foram identificados pelo nome de sólidos geométricos. 

O PDPP foi uma ação resultante do intercâmbio estabelecido entre a Coordenadoria de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e as Universidades portuguesas de Aveiro 

e do Porto. Esse programa envolveu cursos de aperfeiçoamento e atualização para professores 

brasileiros, na área de Física, Química, Matemática, Língua Portuguesa e Pedagogia. O curso 

cartografado foi realizado pelo Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro em 

Portugal, para vinte e cinco professores de Matemática da rede pública de Educação Básica, 

oriundos de diversos locais do Brasil, entre eles bolsistas supervisores integrantes do PIBID e 

alunos do Plano Nacional de Formação de Professores – PARFOR. Ao longo do texto esses 

professores são identificados por nomes fictícios visando preservar suas identidades. 

A cartografia do espaço das práticas e estágios curriculares está sendo composta pela produção 

de dados obtidos pela participação e acompanhamento das reuniões de planejamento dos estágios 

do curso de Licenciatura em Ciências EaD da FURG e de conversas realizadas com professores de 

uma escola de Educação Básica que acolhe estagiários de diversas Licenciaturas (identificados por 

letras maiúsculas do nosso alfabeto) e professores da FURG responsáveis pelas práticas e estágios 

dos licenciandos.  

                                                 
20 Sistema Educacional Brasileiro é a forma como se organiza a educação regular no Brasil 
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Diante destas experiências, para registrar a dinâmica, os fluxos e as intensidades da viagem 

compomos um portfólio da pesquisa constituído pelo diário de bordo; pela transcrição de registros 

oriundos de conversações e de entrevistas; pelo portfólio reflexivo produzido na vivência do PDPP 

e por fotografias e filmagens.  

A produção, a análise e a reflexão desses elementos proporcionaram atravessamentos por 

linhas que processaram novos territórios de sentidos e de outros conhecimentos, com os quais 

construímos a partir de nossas percepções e nossos afetos, as compreensões e as possibilidades, 

cartografadas na sequência do trabalho.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Os resultados da pesquisa apontam que os níveis de Educação Básica e Superior ainda se 

encontram distantes, a interlocução entre os formadores das Licenciaturas e os professores da escola 

é restrita e pontual, limitando-se ao período da realização de estágios, cursos ou projetos, como nos 

fala o professor B: “A escola não tem uma relação direta com a universidade ou com os cursos de 

licenciatura”. 

 A integração entre a Universidade e as escolas é fundamental para promover ações de 

formação aos licenciandos, aproximando-os da realidade da profissão, para proporcionar a  troca de 

experiências e de saberes entre seus profissionais e desse modo contribuir para a profissionalização 

da docência. Assim, construir redes de conversação colaborativas ainda é uma conquista para os 

profissionais da educação, pois como argumenta Nóvoa (2007, p.5) “não haverá nenhuma mudança 

significativa se a ‘comunidade dos formadores de professores’ e a ‘comunidade de professores’ não 

se tornarem mais permeáveis e imbricadas”. 

 No contexto das práticas e estágios observamos que normalmente o procedimento mais 

comum adotado é o próprio licenciando procurar a escola para solicitar o seu acolhimento, como 

explica o professor D “normalmente o aluno vem sozinho, muitas vezes um pouco perdido. Ele vem 

com uma carta de apresentação e a intenção de fazer alguma prática ou estágio”.  

 Nesta prática usual relatada e observada pelas cartógrafas não existe conversa entre os 

profissionais das IES e IEB no sentido de “dar voltas com o outro” (MATURANA, 2014).  Nesse 

espaço também percebemos que mesmo quando o professor é convidado a participar da avaliação 

do licenciando e é chamado por isso de co-formador, normalmente sua participação é apenas no 

período do estágio. Ele não participa do processo de formação do estagiário como aponta o 

professor A: “Nós formalmente nunca fomos convidados para ir na Universidade para ouvir ou 

conversar sobre os estágios ou sobre as Licenciaturas”. Desse modo, os professores da escola 

ainda que, acolhendo estagiários, muitas vezes não conhecem o currículo, a concepção do curso de 

Licenciatura, nem seus formadores e as linhas teóricas que apóiam suas práticas. Isso demonstra 

que a escola, embora campo de trabalho da docência, nessa dinâmica é vista, apenas, como o espaço 

para a realização das práticas. 

 Portanto, reconhecer a escola como uma instituição parceira, também responsável pela 

formação do futuro professor implica estabelecer outro tipo de relação entre seus profissionais, que 

passam a ter presença no processo formativo do licenciando. Para Maturana (2001), quando o outro 

tem presença enquanto outro, isto é, quando aceito o outro como outro, estou em uma conspiração, 

ou melhor, em uma co-inspiração.  

 No curso “Quartas com a Geometria” notamos que a vivência dos formadores no nível da 
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Educação Básica potencializou essa formação, pois conheciam por suas próprias experiências, 

algumas das necessidades e dificuldades enfrentadas pelo profissional para ensinar conteúdos 

matemáticos nesse nível de ensino. Isso também contribuiu para a boa receptividade da formação 

como demonstra a fala do professor Cubo: “Gostei muito do curso, pois foi prático e discutiu 

situações do meu dia a dia”.  

 Numa formação docente é muito importante conhecer a realidade da escola, campo de 

atuação da Educação Básica, pois uma coisa é estudar a escola através da teoria, observar de fora 

sem participar, outra coisa é vivenciar a escola para conhecer suas potencialidades, necessidades e 

enfrentar seus desafios. 

 No contexto do PDPP constatamos que o curso não atendeu as expectativas dos professores/ 

cursistas21, pois não levou em conta seus desejos e desconsiderou o contexto de formação em que 

estavam inseridos. Era uma das exigências para participar da seleção do PDPP ser bolsista 

supervisor do PIBID ou aluno do PARFOR, programas de formação docente do governo federal que 

discutem e problematizam questões ligadas ao ensino e a aprendizagem, tendo em vista melhorar a 

atuação dos professores atuantes na Educação Básica. 

 Assim, os professores/cursistas imaginavam durante esta experiência conhecer novas 

metodologias, outras formas de ensinar Matemática, visitar escolas de Educação Básica, trocar 

experiências e compartilhar conhecimentos, como nos fala o professor/cursista Beto: “Minha 

expectativa era conhecer mais escolas, visitamos apenas uma no último dia, trocar experiências, 

conhecer um pouco mais das metodologias que eles usam aqui (Portugal) no ensino fundamental e 

médio”. Entretanto, a formação priorizou aspectos procedimentais e conceituais da Matemática 

disponibilizando pouco espaço para a discussão de questões ligadas ao ensino da Matemática e ao 

trabalho docente desta área na Educação Básica.  

 Os processos de formação continuada tornam-se significativos quando estão em consonância 

com as reais necessidades dos professores e levam em conta seus interesses. Também salientamos a 

necessidade dos formadores conhecerem os desejos de quem está em formação e reconhecerem-nos 

como sujeitos que estão num processo de busca de aquisição de novos conhecimentos, mas que 

dominam saberes construídos ao longo de sua prática. 

 Ainda complementando, percebemos que a forma tradicional de conduzir o processo 

educativo utilizada na formação do PDPP, com as exposições dos conteúdos e de ideias 

centralizadas na figura do professor, dificultaram a realização de discussões de natureza crítica 

sobre o ensinar e o aprender Matemática. Isso somado ao pouco convívio de todos prejudicou a 

troca de saberes entre o grupo e o protagonismo dos professores/cursistas nesse processo de 

formação, como verificamos na fala do professor Hélio: “Eu acho que também faltou diálogo, o 

compartilhamento. Não tivemos este momento de compartilharmos nossas experiências.  

 Uma formação, cuja concepção prioriza o papel do sujeito professor-especialista como o 

responsável por informar, transmitir conhecimentos e dos sujeitos em formação, como o de 

receptores, ou seja, aqueles que estão na posição de receber conhecimentos, dificultam uma troca de 

ideias, pois as relações que se estabelecem são relações hierárquicas, de dominação, entre quem 

detém o conhecimento e quem supostamente não o detém. 

 Por outro lado, no curso “Quartas com a Geometria”, a forma como o mesmo foi planejado e 

conduzido, baseando-se no conversar e na problematização do ensino da Geometria na Educação 

Básica não estabeleceu uma relação hierárquica. A construção de um espaço de compartilhamento e 

                                                 
21 Professores/cursistas são os professores brasileiros que participaram do PDPP em Portugal. 
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uma horizontalidade na relação possibilitou que todos interagissem no processo e encorajou–os a 

contribuírem com ideias e sugestões e a relatarem suas experiências, mesmo aquelas, nas quais não 

obtiveram êxito. Isso proporcionou uma aprendizagem que foi além do que estava previsto no 

planejamento do curso e permitiu que vários olhares e diferentes saberes e vozes se fizessem 

presentes durante o processo formativo. 

CONCLUSÕES 
 

Para que as relações entre a Educação Básica e Superior priorizem os anseios, as ideias e os 

desejos dos sujeitos de ambos os níveis da educação, percebemos a necessidade do envolvimento 

emocional e da construção de redes de conversação entre seus profissionais, ancoradas por atitudes 

de respeito, de igualdade e de cooperação. 

Além disso, observamos a importância de entendermos o processo de cooperação nas relações 

entre os níveis de Educação Básica e Superior não como uma forma diferenciada de fazer, como um 

método, mas com uma ação internalizada nos sujeitos pela compreensão de sua importância na 

aceitação do outro, na potência social e humana da ação cooperativa.  

Assim, o caminho para a construção de uma interlocução entre a Educação Básica e a Superior 

que potencializem a profissionalização da docência, pressupõe um trabalho dialógico, participativo 

e cooperativo, em que seus profissionais, embora atuando em níveis de ensino diferentes, estejam 

numa posição de igualdade, compartilhando ideias, experiências e sonhos na busca do 

aperfeiçoamento da formação docente e do desenvolvimento da educação.   
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RESUMO 

No presente artigo são apresentados os resultados de um mapeamento de pesquisas sobre a 

formação inicial de professores de Biologia no Brasil, publicados em artigos científicos em 

periódicos nacionais da Área de Ensino, entre os anos de 2010 e 2016. A partir de considerações 

teóricas sobre a formação de professores foram analisados os dados de nove artigos publicados em 

três periódicos. Para a busca dos artigos foram utilizados os seguintes descritores: formação inicial 

de professores, ensino e Biologia. Constatou-se a existência de poucos estudos relacionados à 

temática abordada, porém, as informações apresentadas nos artigos são de grande consistência e 

importância, perfazendo as concepções de futuros docentes em relação aos conteúdos, a natureza da 

ciência, a prática de ser professor e a importância sociocultural da disciplina. A partir dessa coleta 

de dados, considera-se que é importante que se continuem realizando pesquisas sobre a formação 

inicial de professores de Biologia no Brasil. A Biologia perfaz tudo o que está relacionado à vida e 

se faz indispensável para a concepção que os estudantes têm da própria vida e de mundo. E as 

licenciaturas representam o período em que ocorre o desenvolvimento dos conhecimentos docentes, 

constituindo-se em um dos períodos mais importantes no que tange a formação inicial de 

professores. 
 

Palavras-Chave: formação de professores, licenciatura, estado da arte, professor de Biologia. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é o resultado de uma atividade realizada na disciplina de Abordagens 

Metodológicas para o Ensino de Ciências e Matemática II, no Programa de Pós-graduação em 

Ensino de Ciências e Matemática do Centro Universitário Franciscano. A atividade propunha a 

realização de um mapeamento de pesquisas relacionadas com a área de formação de cada um dos 

alunos e ao tema específico de sua tese/dissertação. Assim, elegemos a formação inicial de 

professores de Biologia no Brasil como temática para o mapeamento a ser realizado.  
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 Para Ferreira (2002, p. 258) “mapear e discutir uma certa produção acadêmica em diferentes 

campos do conhecimento” é um desafio comum entre os trabalhos que buscam o estado da arte. 

Além disso, essas pesquisas, realizadas a partir de recursos bibliográficos ou documentais, buscam 

inventariar e sistematizar a produção de uma determinada área formando um panorama geral sobre 

ela (FIORENTINI; LORENZATO, 2006). Alguns autores, como Romanowski e Ens (2006, p. 39) 

afirmam que um estudo do tipo estado da arte deve abranger “toda uma área do conhecimento, nos 

diferentes aspectos que geraram produções”, ou seja, teses, dissertações, artigos, resumos etc. 

Porém, Costa e Cury (2016) comentam que mesmo esses estudos apresentando visões menos 

abrangentes, por exemplo, com foco apenas em um tema, período ou instituição, são fundamentais 

para a condução de novos trabalhos de pesquisa. 

 Assim, este estudo tem por objetivo mapear artigos científicos que tratem da formação 

inicial de professores de Biologia no Brasil. 
 

METODOLOGIA 
 

Para coletar os dados deste estudo, selecionamos na Plataforma Sucupira os periódicos 

nacionais com classificação Qualis A1 e A2 na área de avaliação ‘Ensino’ e com publicação de 

artigos relacionados com a temática do nosso estudo, ou seja, a formação inicial de professores. Em 

relação aos artigos, selecionamos os publicados na língua portuguesa, entre os anos de 2010 e 2016 

e que abordaram, claramente, a formação inicial de professores de Biologia. 

 A metodologia de trabalho que estabelecemos teve base na nossa interação, enquanto 

pesquisadoras, com os objetos de estudo, no caso, os artigos selecionados, tendo isso implicado na 

análise e classificação dos textos rumando a identificar nesses o tema que investigamos no presente 

mapeamento, ou seja, o que tem sido discutido sobre a formação inicial de professores de Biologia 

no Brasil. A investigação para realizar este breve ensaio se deu pela busca de artigos nos periódicos 

selecionados por meio dos seguintes descritores: formação inicial de professores; ensino; Biologia. 

Analisamos e classificamos os artigos por meio dos seguintes dados: periódico, ano de publicação, 

objetivos, sujeitos da pesquisa e região geográfica onde a pesquisa ocorreu. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 De acordo com a classificação de periódicos de 2014, apresentados na Plataforma Sucupira, 

treze periódicos nacionais apresentavam Qualis A1 na área de classificação ‘Ensino’ e dezenove 

periódicos, Qualis A2. Após analisar o escopo desses periódicos e investigar a presença de artigos 

que contemplavam o objetivo da nossa pesquisa foram selecionados para o estudo um periódico 

com classificação Qualis A1 – Ciência e Educação - no qual foram encontrados dois artigos que 

tratavam claramente da temática formação inicial de professores de Biologia e, dois periódicos com 

classificação Qualis A2 - Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências e Investigação em Ensino de 

Ciências, nos quais foram encontrados três e quatro artigos, respectivamente. Assim, nove artigos 

foram selecionados para este estudo. No quadro 1 são apresentados os artigos selecionados nessa 

pesquisa. 
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Quadro 1 - Artigos selecionados nessa pesquisa 

Título do artigo Qualis Autor(es) Periódico Ano de 

publicação 

Formação inicial docente e suas 

relações dentro do âmbito escolar 

A1 Regiane Stafim da Cunha Ciência e 

Educação 

2016 

Comunidade de aprendizagem da 

docência em estágio curricular 

obrigatório: aprendizagens 

evidenciadas pelos licenciandos 

A1 Rafael Soave Guerta 

Cristiane Cordeiro de 

Camargo 

Ciência e 

Educação 

2015 

As representações Sociais dos 

Licenciandos em Ciências 

Biológicas sobre o ser Biólogo e o 

ser Professor 

A2 Patrícia Caldeira Tolentino 

Ademir José Rosso 

Ensaio - Pesquisa 

em Educação em 

Ciências (online) 

2014 

Desenvolvimento Sustentável e 

Concepções de Professores de 

Biologia em Formação Inicial 

A2 Magnólia Fernandes Florêncio de 

Araújo  

Maria Arminda Pedrosa 

Ensaio - Pesquisa 

em Educação em 

Ciências (online) 

2014 

A (Re)construção de Conceitos 

Biológicos na Formação Inicial de 

Professores e Proposição de um 

Modelo Explicativo para a Relação 

Genótipo e Fenótipo 

A2 Lourdes Aparecida Della Justina 

Fernanda Aparecida Meglhioratti 

Ana Maria de Andrade Caldeira 

Ensaio - Pesquisa 

em Educação em 

Ciências (online) 

2012 

A Natureza da Ciência na 

Formação de Professores: 

Reflexões a partir de um Curso de 

Licenciatura em Ciências 

Biológicas 

A2 Argus Vaconcelos de Almeida 

Carmen Roselaine de Oliveira 

Farias 

Investigações em 

Ensino de 

Ciências (online) 

2011 

Os Focos da Aprendizagem 

Docente (FAD) como Valores 

Gerais para a Formação Inicial de 

Professores de Biologia 

A2 Lucken Bueno Lucas 

Marinez Meneghello Passos 

Sergio de Mello Arruda 

Investigações em 

Ensino de 

Ciências (online) 

2015 

Axiologia e o processo de 

Formação Inicial de Professores de 

Biologia 

A2 Lucken Bueno Lucas 

Marinez Meneghello Passos 

Sergio de Mello Arruda 

Investigações em 

Ensino de 

Ciências (online) 

2013 

Formação Inicial de Professores: 

Desafios e Possibilidades do 

Ensino de Reprodução e 

Sexualidade no Estágio Curricular 

Supervisionado 

A2 Mayara Lustosa de Oliveira 

Joana Cristina Neves de Menezes 

Farias 

Investigações em 

Ensino de 

Ciências (online) 

2011 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Observamos que, em relação aos anos de publicações, os artigos estão bem distribuídos, já 

em relação a região geográfica onde os estudos foram realizados, percebemos uma prevalência da 

região sul que foi foco de cinco dos estudos publicados dentre os nove que foram analisados em 

nosso estudo. A figura 1a expressa o número de artigos publicados em cada ano, entre 2010 e 2016 

e a figura 1b, as regiões geográficas onde as pesquisas foram realizadas. 
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Figura 1 – a) Número de artigos publicados em cada ano entre 2010 e 2016; b) Número de estudos realizados por 

região geográfica brasileira. 

 
Fonte: elaborada pelos autores. 

 

  Todos os artigos analisados apresentam como sujeitos de pesquisa licenciandos em 

Biologia. Para a categorização dos documentos consideramos os objetivos apresentados em cada 

um dos artigos, unindo-os por proximidade de propósitos. Assim, esta etapa do mapeamento 

contempla seis categorias, ou seja, seis diferentes assuntos foram abordados nos artigos, a saber: 

Vivências de estagiários docentes em sala de aula (CUNHA, 2016; OLIVEIRA; FARIAS, 2011); 

Concepções de estagiários sobre os conteúdos de Biologia (ARAÚJO; PEDROSA, 2014; 

JUSTINA; MEGHLIORATTI; CALDEIRA, 2012); Contribuição de estudos axiológicos na 

formação de professores de Biologia (LUCAS; PASSOS; ARRUDA, 2015; 2013); O professor de 

Biologia e o biólogo na visão de licenciandos (TOLENTINO; ROSSO, 2014); A Natureza da 

Ciência e a formação de professores de Biologia (ALMEIDA; FARIAS, 2011); A contribuição do 

estágio para a aprendizagem do futuro docente (GUERTA; CAMARGO, 2015) (Figura 3). 

 
Figura 2 - Temáticas abordadas nos artigos. 

 
Fonte: elaborada pelos autores. 

  

Após a análise e categorização dos artigos, percebemos que as preocupações mais abordadas 

em relação à formação inicial de professores de Biologia no Brasil estão relacionadas ao estágio 

curricular supervisionado (CUNHA, 2016; OLIVEIRA; FARIAS, 2011; GUERTA; CAMARGO, 
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2015), pois se trata da prática de ser professor, de ensinar, bem como às concepções que os futuros 

professores têm dos conteúdos de Biologia (ARAÚJO; PEDROSA, 2014; JUSTINA; 

MEGHLIORATTI; CALDEIRA, 2012) e em que os estudos axiológicos contribuem para tal 

formação (LUCAS; PASSOS; ARRUDA, 2015; 2013), uma vez que a Biologia é uma disciplina 

imprescindível para a compreensão da vida e seu funcionamento em todas as formas existentes e tal 

compreensão se faz necessária para a manutenção e continuidade das sociedades e da própria vida 

no Planeta (ALMEIDA; FARIAS, 2011). 

A formação inicial de professores no Brasil demanda dos futuros docentes que se 

reconheçam como sujeitos de conhecimento e agentes do saber, pois serão mediadores do 

conhecimento, da transformação de saberes, culturas e valores sociais. Mais ainda, os professores 

serão precursores do futuro e, portanto, se torna de extrema importância sua preparação para 

práticas reflexivas, inovadoras e cooperativas (CUNHA et al, 2016). 

 Os cursos de licenciatura representam um dos períodos mais importantes do 

desenvolvimento dos conhecimentos docentes, sendo o estágio a etapa principal do processo 

emancipador do profissional e da construção de conhecimento na prática. Porém, muitas pesquisas 

demonstram a baixa eficácia dos cursos de formação inicial no que tange a aquisição de 

conhecimentos pelos futuros docentes, tendo pouca influência na prática futura, a de ser professor 

(GUERTA; CAMARGO, 2015). 
 

CONCLUSÕES 
 

A partir deste mapeamento concluímos que os estudos relacionados à formação inicial de 

professores de Biologia no Brasil ainda são escassos, posto a quantidade de artigos catalogados para 

esta pesquisa. Contudo, os conteúdos, as preocupações apresentadas nos artigos são importantes, 

pois contemplam o que é primordial no ensino de Biologia: concepções, importância e prática, tanto 

para a sala de aula quanto para a vida, para o cotidiano de professores e alunos, cidadãos em 

formação.  

Assim, ressaltamos a importância da continuidade das pesquisas em relação à formação 

inicial de professores de Biologia no Brasil, no intuito de contribuir para o aperfeiçoamento desse 

ensino, para ajudar a formar cidadãos críticos, reflexivos, que compreendam a vida e toda sua 

complexidade e aprendam a respeitar e zelar pela nossa biosfera, nossa casa comum. Acompanhar 

os avanços, aperfeiçoamentos e transfigurações qualitativas da formação inicial de professores de 

Biologia é, acreditamos, imprescindível, pois tais mudanças concedem cada vez mais aptidão 

profissional aos futuros professores. 
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RESUMO 

Partindo da premissa de que diferentes podem ser as visões acerca do “o que é” e “qual a 

importância” da extensão universitária, o presente trabalho visa discutir a concepção de estudantes 

de um programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria acerca de “Extensão”. 

Entendida como um dos pilares da universidade, a extensão recorrentemente é confundida com a 

pesquisa ou com o ensino e, além disso, possui muitas vezes um caráter “messiânico”, o que torna 

fundamental a sua reflexão. Com a finalidade de discutir tais aspectos, foi realizada uma pesquisa 

que visou fazer um levantamento a cerca das principais ideias que um grupo de acadêmicas, pós-

graduandas, possui sobre extensão. Para que fosse possível o desenvolvimento da pesquisa, aplicou-

se um questionário, composto de quatro questões, às acadêmicas. As respostas obtidas foram avali-

adas e, após esta etapa, verificou-se que ainda resistem algumas concepções sobre ações de exten-

são assistencialista, a qual desconsidera muitas vezes aspectos particulares da comunidade em que 

as atividades extensivas são realizadas. Ao final, propõem-se uma breve reflexão acerca da impor-

tância que essas discussões relativas às práticas extensionistas possuem, principalmente no âmbito 

de formação de professores, tendo em vista que os currículos das licenciaturas deverão reservar um 

percentual de carga horária a este tipo de atividade. 

Palavras-Chave: Extensão; Análise de Concepções, Formação de Professores, Freire. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A universidade consolida a sua função social, a partir do tripé, ensino, pesquisa e extensão. 

No Projeto Político Pedagógico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), assim como 

demais documentos que descrevem os objetivos da instituição, está expressa tal função.  
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Em razão de prioridades da instituição, desenvolver projetos de pesquisa e extensão sobre 

temas diretamente ligados às condições de estudo em cursos de nível médio, de graduação e 

pós-graduação [...] Dentre esses temas estão: políticas curriculares; fontes de informação e 

ensino; relações entre a Universidade e problemas sociais imediatos em Santa Maria e 

região; ética; interdisciplinaridade; avaliação institucional; formação continuada; infra-

estrutura dos cursos. (UFSM, 2000, p. 42).  

 

O mesmo avança ainda mais nas considerações sobre a intenção de interferir nos processos 

sociais, contribuindo para a reflexão sobre as contradições geradas nos mesmos, o conhecimento da 

realidade da sua área de influência e as mudanças que esses processos objetivam. Após uma 

reflexão sobre a importância das ações de extensão, verifica-se a necessidade e pertinência de ser 

realizado um trabalho de pesquisa com a finalidade de verificar as concepções que as pessoas 

trazem sobre extensão. O ponto de partida foi a conceitualização que se encontra na publicação 

“Extensão Universitária: Organização e Sistematização” do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras, (FORPROEX). Neste a extensão é conceituada como “o 

processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável 

e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e a Sociedade” (FORPROEX, 2007, p. 

17). 

A Extensão Universitária é entendida, então, como processo que deve apresentar ações que se 

caracterizem por trabalhar nos aspectos culturais e científicos. Porém, questiona-se: como saber da 

efetividade das ações desenvolvidas? Como elas acontecem nas nossas práticas acadêmicas? Essas 

ações objetivam simplesmente a transmissão e entrega de conhecimentos? A orientação do 

FORPROEX, que passa pelo estabelecimento de ações dialógicas e transformadoras da realidade, é 

contemplada na extensão que realizamos? Sendo assim foca-se o trabalho sobre a concepção de 

extensão no meio acadêmico; como acontece essa articulação e como se expressam essas intenções 

na interação Universidade-Sociedade. 

Ainda, enquanto às intenções e objetivos das ações extensionistas, elas contemplam os 

conhecimentos anteriores dos sujeitos envolvidos, ou simplesmente ignoram os mesmos impondo 

as “verdades acadêmicas”? A partir das respostas a essas questões se pode inferir quais as diversas 

concepções expressas e como elas determinam os objetivos das ações extensionistas. 

No mesmo sentido, Paulo Freire tratando sobre a relação entre o agrônomo e o camponês, no 

ensaio “Extensão ou comunicação?” assim se manifesta: 
 

[...] será o ato de conhecer aquele através do qual um sujeito, transformado em objeto, 

recebe pacientemente um conteúdo de outro? Pode este conteúdo, que é conhecimento de 

ser “tratado” como se fosse algo estático? Estará ou não submetendo o conhecimento a 

condicionamentos histórico-sociológicos? (FREIRE, 1985, p. 15). 

Considerando os aspectos anteriormente mencionados, o presente trabalho visa discutir como 

a extensão é expressa e entendida nos discursos de sujeitos universitários, debatendo sobre a 

coexistência de concepções assistencialistas e dialógicas. 

METODOLOGIA 
 

Tendo em vista as colocações iniciais, este estudo procurou analisar as compreensões de pós-

graduandas da UFSM, acerca de extensão. Integrantes de um programa de pós-graduação 

“multidisciplinar”, essas alunas (que são, também, todas licenciadas) além de possuírem formações 
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distintas, são oriundas de diferentes universidades, o que caracteriza a heterogeneidade de vivências 

e histórias. A Tabela 1, abaixo, caracteriza os sujeitos da pesquisa: 

 

Tabela 1: Caracterização dos sujeitos da pesquisa22 

Graduação em Número de Alunas Cursando o Mestrado Cursando o Doutorado 

Ciências Biológicas 6 3 3 

Pedagogia 2 2 0 

Química 1 1 0 

Ed.Física 1 0 1 

 

 Para que os objetivos apresentados anteriormente fossem atingidos, adotou-se a seguinte 

metodologia: a) Construção de questionário; b) Aplicação do questionário; c) Análise das 

respostas obtidas. 

No processo de construção do questionário, optou-se pela proposição de poucas questões. 

Entretanto, cuidou-se para que as mesmas englobassem aspectos relativos ao entendimento teórico 

de extensão, assim como de possíveis práticas já vivenciadas, oportunizando a discussão da relação 

teoria/prática. Portanto, as perguntas que compuseram o questionário foram as seguintes: 

a) Você já refletiu sobre o significado de “extensão”? Em que momento de sua vida pessoal 

e/ou profissional? 

b) Como você caracteriza a “extensão”? 

c) Você já participou e/ou realizou ações de extensão? Descreva pelo menos uma vivência 

desse processo. 

d) Se realizou atividade de extensão ela pode ser considerada válida? Por quê? 

 

Após a aplicação do questionário construído ocorreu, portanto, o processo de análise das 

respostas, na intenção de verificar as concepções dos sujeitos. 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Em relação à primeira questão (questão “a”), todas as participantes da pesquisa afirmaram que 

já haviam refletido, principalmente durante o curso de graduação, sobre o que é extensão. Ainda, 

quatro pessoas afirmaram que refletem frequentemente sobre esse tema, não explicitando o motivo 

de tal reflexão. 

Quanto à questão da caracterização de extensão (questão “b”), duas pessoas informaram que 

as práticas de extensão devem ser desenvolvidas pela universidade e que a função desta é levar 

conhecimento até a comunidade. Três pessoas não deixaram explícito que as ações de extensão 

devem ser desenvolvidas apenas pela universidade, abrindo espaço para a interpretação de que 

outros órgãos podem desenvolver tais ações. Ainda, o discurso dessas três pessoas, desconsidera o 

conhecimento da comunidade, de modo que as ações de extensão são caracterizadas, apenas, como 

a comunicação de informação a tal comunidade. 

                                                 
22 No momento da pesquisa, as alunas estavam matriculadas e cursando a disciplina de Práticas Freireanas no Ensino 
de Ciências, ofertada pelo PPG Educação em Ciências. 
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 Cinco pessoas reconheceram que para serem desenvolvidas tais ações de extensão, (segundo 

o discurso das estudantes, apenas pela universidade), deve-se realizar um levantamento preliminar 

da real situação da comunidade. A partir das informações obtidas, construir os espaços necessários 

para valorizar a tomada de decisões por parte da própria comunidade na prática de sua autonomia. 

Quanto ao terceiro questionamento (questão “c”), sete participantes informaram que já 

haviam realizado atividades de extensão, enquanto que duas não tiveram a oportunidade e uma não 

deixou claro da sua participação. Ainda, sobre a descrição de tais atividades, verificou-se 

novamente o caráter assistencialista presente em cinco respostas.  

Em relação à última pergunta (questão “d”), todas as participantes informaram que as ações 

que realizaram foram, na sua opinião, válidas, pois possibilitaram a aprendizagem (dos sujeitos 

envolvidos). Ainda, nesse questionamento, duas pessoas não puderam colaborar, pois não haviam 

realizado nenhuma atividade de extensão até o momento.  

Destaca-se que, nessas respostas, procurou-se observar quantas vezes aparecia a palavra 

“comunidade”, como fator esclarecedor das suas concepções. Verificou-se, portanto, que tal palavra 

aparece (de maneira explícita) em sete respostas. 

Ao observar as concepções explicitadas acima, verifica-se que em alguns dos discursos, a 

extensão é entendida como sendo uma via de mão única, na qual a universidade – em uma visão 

assistencialista – “leva o conhecimento” a determinada comunidade. Como exemplos, destacam-se 

os seguintes trechos: “Levar as pesquisas que a universidade faz para a comunidade. Podendo 

levar conhecimento as pessoas ou trazê-las para a universidade” (Aluna 6); “Atividades que 

envolvam a disseminação de conhecimentos para a comunidade, as escolas, a população, a 

sociedade [...]” (Aluna 3).   

Torna-se importante destacar que a extensão no viés assistencialista pode negar o aspecto 

dialógico fundamental da relação – na perspectiva freireana – entre universidade e comunidade, 

pois, em muitos casos, negligenciam-se questões como “quais são, realmente, as necessidades de 

determinada comunidade?”. Roso, Dalmolin e Auler (2011), ao discutirem o que tem pautado as 

atividades de extensão universitária, criticam justamente este aspecto, e explicitam a necessidade de 

se repensar os projetos desenvolvidos pelas universidades, de modo que: 
 

Repensar a pauta da extensão, implica um repensar da agenda de pesquisa. Possibilitar a 

participação pública na definição de parâmetros ligados à referida agenda, corresponde, 

também, um redimensionamento do conceito de democracia, como coloca Auler (2007), 

aspecto pouco vivenciado pelos países latino-americanos (Roso, Dalmolin e Auler, 2011, p. 

11). 

 

Em outros discursos, no entanto, há sinalizações acerca da importância do conhecimento que 

a comunidade possui. Pode-se verificar tal aspecto na resposta transcrita abaixo. 
 

Extensão no meu entendimento é quando podemos proporcionar um 

estudo/ensino/aprendizagem/atividade fora do contexto onde estamos normalmente 

envolvidos, desta forma aliando conhecimentos adquiridos com conhecimentos prévios de 

acordo com a realidade local (Aluna 8). 

 

Este discurso aproxima-se da ideia descrita por Rossato (2010), o qual traz a concepção da 

extensão universitária intimamente ligada ao conceito freireano de “práxis”, demonstrando uma 

estreita relação que se estabelece entre um modo de interpretar a realidade e a vida, além da 



 

 

519 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

consequente prática que decorre desta compreensão levando a uma ação transformadora. Defende-

se ainda que as ações desenvolvidas em projetos de extensão devem reconhecer os limites de “seu 

saber”, sem negligenciar o aspecto da interação para acolher contribuições do ensino e da pesquisa, 

numa linguagem clara para que cada sujeito saiba exatamente a importância da sua participação 

como condição necessária para a transformação social (SUGAHARA, 2010).  

Concepções de extensão associadas a práticas assistencialistas (negando, portanto, o que 

propõe Rossato (2010)), também são encontradas nos primeiros documentos que mencionam a 

função da universidade. Na década de 30, por exemplo, na Exposição de Motivos do Decreto N. 

19.851 de 11 de abril de 1931, que dispõe sobre como deverá ser o Ensino Superior Brasileiro, 

encaminhada pelo Ministro Francisco Campos ao Presidente Vargas, se coloca a universidade como 

uma “instituição messiânica”. Diz o texto do citado documento: 

 
[...] dilatar os benefícios da atmosfera universitária àqueles que não se encontravam 

diretamente associados à Vida da Universidade, dando assim maior amplitude e mais larga 

ressonância às atividades universitárias, que concorrerão de modo eficaz, para elevar o 

nível de cultura do povo (BRASIL, 1931). 

 

Visões como a do decreto acima, observadas, em partes, nos discursos analisados, são 

contrárias a percepção de Graciani (2010), o qual coloca que para que ocorram ações de extensão, 

deve ocorrer a comunicação entre os sujeitos envolvidos e estes devem compartilhar o mesmo 

pensamento, linguagem e o contexto vivido. Deve existir a necessidade dos aportes científicos para 

a geração de conhecimentos orientados pela pesquisa, porém faz-se necessário olhar a extensão 

como prática social comunicativa. É na convergência desse núcleo (ensino, pesquisa e extensão) 

que a extensão “inserida na ação educativa em sua riqueza, em sua complexidade” pode ser 

considerada “um fenômeno típico da existência humana” (FREIRE, 1996). 
 

CONCLUSÕES 
 

Da análise das respostas podemos inferir que: a extensão universitária está diretamente ligada 

a diferentes aspectos/momentos sócio-político-culturais, e que, mesmo depois de institucionalizada 

a Política de Extensão, orientada por uma visão dialógica, ainda acontecem ações essencialmente 

assistencialistas, produto de uma cultura estabelecida na própria concepção do que fazer acadêmico.  

Estima-se que cinquenta por cento das pessoas que compuseram este estudo parecem estar em 

sintonia com tal perspectiva, afirmando que o órgão responsável pelo projeto de extensão 

(universidade ou outros) vai até a comunidade e “leva conhecimento”.  

Em contrapartida, o restante das alunas avaliadas, além de reconhecer o valor do conhecimento 

da comunidade, demonstraram que as práticas de extensão estar baseadas no diálogo com a 

comunidade, para que assim possa ocorrer a transformação da mesma. Tais concepções podem estar 

em sintonia com uma perspectiva freireana, pois ao se escutar a comunidade (formada por sujeitos, 

os quais tem por vocação ontológica a busca pelo “ser mais”), não há a negação dos “saberes de 

experiências feitos” (FREIRE, 1996). 

Compartilha-se, portanto, de tais pressupostos, de modo que, a não negação da comunidade, 

passa também pela não negação da universidade e dos sujeitos que a compõe. Entende-se que as 

práticas extensionistas devem ser pautadas por uma relação dialógica e reflexiva, funcionando como 
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uma via de mão dupla, na qual ambos os sujeitos (universidade e comunidade) saiam beneficiados, 

distante daquilo que Freire (1985) denomina de “invasão cultural”. 

Admite-se, também, que discussões sobre a extensão merecem ser exploradas de maneira mais 

ampla, de modo que possa haver reflexões por parte dos sujeitos envolvidos. Parte-se da 

prerrogativa de que deva haver mais e de forma mais recorrente e sistemática, diálogos e reflexões 

sobre a extensão principalmente nos cursos de formação de professores, no âmbito da graduação. 

Destaca-se que tais discussões se tornam ainda mais necessárias nos próprios cursos de 

graduações, principalmente pela obrigação que tais cursos têm, a partir de 2020, de destinar uma 

porcentagem do currículo básico à extensão. Ainda, atrelados a estas questões, percebe-se a falta de 

momentos estabelecidos para a avaliação das ações extensionistas, o que pode fazer com que essas 

não sejam significativas à comunidade (ou até mesmo à universidade).  
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RESUMO 

 

O Estágio Curricular Supervisionado é uma importante etapa na formação dos futuros 

professores de Educação Física, de forma especial, o estágio destinado aos Anos iniciais do Ensino 

Fundamental, por não haver nas escolas públicas do município de Uruguaiana/RS, neste nível de 

ensino, atuação de professores com formação na área. Assim, nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, via de regra, as aulas deste componente curricular são conduzidas por professores 

unidocentes, havendo pouco ou nenhum espaço para atuação dos docentes da área, fato que tem 

fomentado importantes discussões.  O presente estudo teve por objeto refletir sobre as percepções 

de professoras unidocentes em relação à Educação Física, isso, após terem recebido em suas turmas 

de trabalho, através do Estágio Curricular Supervisionado, acadêmicos do curso de Licenciatura em 

Educação Física da UNIPAMPA. Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa e exploratória 

com 15 professoras unidocentes, através de entrevistas semiestruradas, sendo os dados avaliados 

através de análise de conteúdo. Os resultados apontam que a aproximação entre a universidade e a 

escola deve ser estimulada. Foi observada pelas professoras unidocentes entrevistadas uma 

significação positiva, de aprendizado e de troca de saberes através do Estágio Curricular 

Supervisionado, abrindo espaço para discussão, reflexão e ação dos envolvidos. Desta forma, estas 

ações mostraram-se potencialmente capazes de trazer um novo significado para a Educação Física 

no ambiente escolar, em especial, na fase em que se desenvolve a unidocência. 
 

Palavras-Chave: Educação Física, Formação de Professores, Estágio Curricular Supervisionado, 

Unidocência. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A formação docente se constrói através de um conjunto de saberes provenientes da articulação 

entre a teoria e a prática (ROSA; WEIGERT; SOUZA, 2012) em um processo contínuo que tem 

inicio na graduação e caminha por toda a vida profissional (VIEIRA; VIEIRA; FERNANDES, 

2006). 

Nesse contexto, o Estágio Curricular Supervisionado (ECS) apresenta-se como um importante 

período de aquisição, consolidação e aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo da 

graduação. Marques, Ilha e Krug (2009), apontam que o ECS constitui-se como um dos mais 
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importantes componentes curriculares, dada sua indiscutível relevância para a formação do 

professor. Caracteriza-se por ser um período dinâmico que demanda inúmeros esforços dos 

acadêmicos-estagiários, mas também, das universidades-escolas envolvidas, através da firmação de 

acordos, contratos, acompanhamentos, discussões e orientações sobre a importante, contínua e 

complexa tarefa de aprender a ensinar (BENITES et al., 2012). 

Nas primeiras etapas educacionais, estando os Anos Iniciais do Ensino Fundamental (AIEF) 

inseridos nesse contexto, a Educação Física (EFi) configura-se como um espaço onde a criança, de 

forma orientada, deve explorar a cultura corporal e o movimento, com o propósito de ser 

alfabetizado nesta área da linguagem. Nesta fase, a inserção dos acadêmicos no campo de estágio 

apresenta-se como um importante contato com a realidade, pois, apesar de haver a obrigatoriedade 

da EFi enquanto área do saber, não há a obrigação legal de que suas aulas sejam conduzidas por 

professores licenciados na área (BRASIL, 2001; BRASIL, 2010). Neste cenário, a EFi escolar 

acaba ficando sob responsabilidade dos professores de referência das turmas, também chamados de 

unidocentes, isso, em grande parte das escolas públicas do estado do Rio Grande do Sul 

(CONTREIRA; KRUG, 2010; DA FONSECA; CARDOSO, 2014), bem como, na maioria das 

escolas públicas pelo Brasil afora (DALLA NORA; ZAWITSKI, 2014; PEREIRA; NISTA-

PÍCCOLO; DOS SANTOS, 2009). 

Desta forma, via de regra, os professores de EFi veem ceifadas suas possibilidades de 

atuação profissional nas duas primeiras fases da educação básica, que se diga, a Educação Infantil e 

os AIEF, em virtude do fenômeno que denominamos de inserção tardia desta classe profissional. 

Frutos disso, diversos estudos vêm sendo realizados no sentido de abordar esta situação, apontando 

as inúmeras dificuldades e, em muitos casos, a sensação de despreparo destes profissionais no trato 

pedagógico com os saberes da EFi nesta fase educacional (ETCHEPARE; PEREIRA; ZINN, 2003; 

DA FONSECA; CARDOSO, 2014).  

Assim, a inserção acadêmica nesta etapa educacional, através do ECS, torna-se fundamental 

para que os futuros professores possam vivenciar, trocar experiências profissionais, bem como, 

entender como está estruturada a EFi em uma fase em que a profissão ainda ocupa pouco espaço no 

cenário educacional brasileiro. 

Com base no exposto, este estudo teve como objetivo investigar, contextualizar e discutir sobre as 

percepções de professoras unidocentes em relação à EFi nos anos AIEF, isso, após terem recebido em suas 

turmas de trabalho, através ECS, acadêmicos em fase final de formação do Curso de Licenciatura em 

Educação Física da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)/campus Uruguaiana-RS. 
 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo qualitativo de natureza exploratória (POURPAT et al., 2012), realizado 

com professoras unidocentes de duas escolas públicas de Ensino Fundamental do município de 

Uruguaiana/RS. A escolas foram selecionadas de forma intencional, em virtude de convênio 

firmado entre estas instituições, no sentido de, semestralmente, receber acadêmicos para o ECS. 

Após receberem os devidos esclarecimentos, quinze professoras consentiram em participar do 

estudo, assinando o respectivo Termo.  

A coleta dos dados ocorreu através de entrevistas semiestruturadas (TRIVIÑOS, 2010), sendo 

as respostas obtidas de forma oral e individualmente gravadas através de dispositivo digital de 

captação de áudio. As questões utilizadas nas entrevistas foram elaboradas pelos autores e 
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contemplam um dos objetivos do projeto de pesquisa intitulado “Estágio supervisionado: 

percepções de professores, alunos e responsáveis sobre as aulas de Educação Física”, desenvolvido 

pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Formação de Professores (GEPEF) da UNIPAMPA, campus 

Uruguaiana. Contudo, cabe destacar que para o presente trabalho foram consideradas apenas as 

respostas obtidas através da pergunta “Qual é a sua percepção sobre as aulas de Educação Física 

escolar conduzida pelos(as) acadêmicos(as)-estagiários(as) do curso de Educação Física?”. 

Para análise dos dados, as gravações foram organizadas, transcritas e, posteriormente, foi 

realizada a análise de conteúdo (BARDIN, 2011). O conteúdo foi classificado em categorias, no 

sentido de auxiliar a compreensão do que estava por trás de cada fala (MINAYO, 2012), tendo 

como base as respostas e não as perguntas. De forma complementar, foram anexados segmentos de 

texto que pudessem ser representativos a cada categoria de discussão. 

Para garantir o anonimato, os sujeitos foram identificados numericamente, sendo 

referenciados, cada um, como “Professor 1”, “Professor 2” e assim por diante. Este estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa local sob o Parecer n° 1.840.192/2016. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A EFi tem nas práticas corporais a matriz central para o desenvolvimento de seu trabalho 

pedagógico. No ambiente escolar, sua abordagem deve ocorrer através das múltiplas possibilidades 

de inter-relação entre o corpo e o movimento (BRASIL, 2016), em uma concepção que possa 

transcender aos princípios biológicos, passando a contemplar, também, os conhecimentos culturais 

historicamente construídos (DARIDO, 2011).  

Na presente investigação, os reflexos da atuação dos acadêmicos-estagiários surgem de forma 

positiva. A partir dos relatos, um ponto que merece destaque é a possibilidade do professor 

unidocente acompanhar, visualizar, vivenciar e, até mesmo, interagir nas aulas de EFi conduzidas 

pelos estagiários. Sobre estes momentos, destacam-se as observações das professoras em relações às 

aulas vivenciadas, através de expressões como “estimulantes, diversificadas, relevantes, diferentes, 

importantes”. Estas considerações, certamente, surgem em comparação às próprias práticas destas 

professoras unidocentes, o que pode ser percebido nas falas: 

 
[...] as meninas (estagiárias) trouxeram novas ideias [...] as atividades que elas trouxeram 

foram bem relevantes, porque trabalharam tudo o que é preciso na faixa etária [...] 

atividades diversificadas que muitas vezes eu não tinha feito [...] (Professora 4). 

 

Dessa forma, pode-se constatar que a aproximação universidade-escola, através do ECS em 

EFi, constitui-se como uma valiosa parceria. A primeira (universidade) oportuniza aos acadêmicos a 

inserção na realidade escolar, o que se apresenta como ferramenta insubstituível de aprendizado; 

além de possibilitar o desenvolvimento pleno dos eixos norteadores do ensino superior: ensino, 

pesquisa e extensão. Por sua vez, a escola também se beneficia desta situação, pois tem a 

possibilidade de trocar experiências com outra instituição, proporcionando a seus alunos, bem como 

ao quadro docente, uma oportunidade ímpar e recíproca de aprendizado. 
 

[...] eu observava a aula das gurias da Educação Física [...] achei bem importante, bem 

estimulante [...] diferente [...] elas diversificavam bastante as aulas... [...] eu aprendi muito 

com elas (Professora 9). 
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Em pesquisa realizada com professores-colaboradores do ECS em EFi, Mazzocato et al. 

(2015) constataram que entre os aspectos positivos advindos dessa dinâmica estão o 

planejamento/qualidade das aulas, o bom relacionamento dos acadêmicos-estagiários com as 

turmas, a valorização da EFi  no ambiente escolar ao ser ministrada por especialista, bem como, a 

possibilidade de aprendizado mutuo entre o estagiário e o professor da turma. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Telles et al. (2015) porém, sob a perspectiva dos acadêmicos-

estagiários,  o que nos leva a crer que inserção acadêmica através do ECS apresenta-se de forma 

positiva, tanto na perspectiva dos professores que recebem estagiários em suas turmas, bem como, 

sob a ótica dos próprios acadêmicos-estagiários envolvidos. 

O ECS é uma importante e insubstituível etapa da formação acadêmica. Nele são 

privilegiadas, sobretudo, as questões prático-pedagógicas relacionadas à docência, em uma 

concepção acertada de que é fazendo que se aprende. Sobre isso, Silva Júnior et al. (2016) propõe 

que ao longo do ECS o aluno-estagiário deve ser considerado como protagonista consciente na sua 

atuação, de forma que as intervenções desenvolvidas ao longo do estágio valorizem uma postura 

crítica e reflexiva sobre estas ações, entendendo que delas poderão surgir reflexos no contexto 

escolar, o que também pode ser constatado nas falas: 
 

Eles (dupla de estágio) aplicaram aulas maravilhosas com os alunos [...] eles (alunos) 

mudaram completamente depois que começaram a fazer Educação Física com eles 

(professora 11). 

 

[...] foi muito proveitoso [...] foi muito bom [...] os alunos adoraram [...] a gente percebe 

que as crianças passam a ter prazer, um gosto maior pela atividade (Professora 7). 

 

Nesse sentido, para Silva Junior et al. ( 2016), o ECS constitui-se como um período para 

produção de conhecimentos havendo, em decorrência da forma como se desenvolve, uma 

possibilidade de ressignificação a cerca dos verdadeiros papel e sentido da EFi no ambiente escolar. 

Desta forma, no presente trabalho, as professoras unidocentes atribuem uma significação positiva, 

de aprendizado e troca de saberes em relação às aulas de EFi que puderam presenciar, participar e 

refletir. 

Sendo assim, acreditamos que aproximações entre a escola e as instituições de nível superior 

devem ser estimuladas, seja através de ECS ou até mesmo de outras iniciativas de natureza de 

ensino, pesquisa ou extensão, em virtude das inúmeras possibilidades delas advindas. A presente 

intervenção possibilitou espaço para discussão e reflexão por parte dos acadêmicos-estagiários, bem 

como, pelos professores unidocentes da escola. Proporcionou, também, novas possibilidades para a 

atuação docente, sendo potencialmente capaz de trazer um novo significado para a EFi no ambiente 

escolar, especificamente nas fases em que a unidocência se desenvolve. 

 

CONCLUSÕES 
 

O movimento de aproximação entre as universidades e a escolas devem ser estimulado através 

de atividades de ensino, pesquisa ou extensão. Na presente investigação foi apontada pelas 

professoras unidocentes uma significação positiva, de aprendizado e de troca de saberes através do 

ECS. Estas ações abrem espaço para discussão, reflexão e ação dos envolvidos, sendo 

potencialmente capazes de trazer um novo significado para a EFi no ambiente escolar, em especial, 

na fase em que a unidocência se desenvolve. 
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RESUMO 

Este trabalho é recorte de uma pesquisa mais ampla que discute a prática docente a partir da 

Filosofia da Diferença, especialmente a partir dos estudos do filósofo francês Michel Foucault. O 

objetivo deste texto é evidenciar a filosofia como potente ferramenta para professores na prática 

pedagógica com crianças de educação infantil. Aqui discutimos o papel da escola na Modernidade e 

o quanto, apesar de seus deslocamentos, muitos dos traçados de sua constituição podem ser 

identificados na atualidade. A partir disso, propomos um olhar filosófico para a prática educativa 

que nos permita pensar e fazer educação de outros modos.  Como estratégia metodológica para a 

efetivação do nosso intento, organizamos e ofertamos um curso de formação para professoras da 

educação infantil da escola pública, no qual foram discutidas as temáticas: lugar da escola na 

sociedade, efeitos da prática docente para a vida, e possibilidades de se pensar de outros modos em 

educação. Esta etapa da pesquisa nos possibilitou perceber a multiplicidade de concepções a 

respeito das práticas em educação infantil que permeiam a escola e a constante busca por uma que 

seja a mais legítima e o quão difícil é para cada um de nós abandonar aquilo que temos como 

verdadeiro. Por fim, reafirmamos nosso convite inicial de fazermos uso da filosofia, na perspectiva 

da Filosofia da Diferença, para pensarmos de outros modos nossas práticas educativas com as 

crianças, possibilitando que a ciência pedagógica dê mais ênfase às experiências vividas do que à 

busca incansável pelas técnicas mais adequadas.  
Palavras-Chave: Educação Infantil, Prática Pedagógica, Filosofia da Diferença, Experiência.  
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Há algum tempo, como pesquisadoras, nos movemos no campo da educação e nele fazemos 

um exercício – às vezes, solitário – de tentar escapar das amarras da prática docente que nos foram 

historicamente colocadas, e que por nós vêm sendo ajustadas para que melhor se adeque às finali-

dades da educação. Assim, inspiradas em Michel Foucault (2012), ousamos pensar de outro modo. 

Desacomodando o já sabido, nos jogamos na possibilidade de vivenciar experiências educativas a 

partir da filosofia e realizar o exercício filosófico como uma possibilidade de resistência àquilo que 

é posto como verdade para a educação. 
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A escola é uma instituição emblemática da Modernidade. Ela emerge atrelada à lógica da 

sociedade disciplinar que se instaura no Ocidente, especialmente, a partir da Revolução Industrial. 

O século XIX é marcado por profundas modificações sociais que estabeleceram novas formas de 

viver no mundo. A era moderna dá as costas para a forma transcendental com que se explicavam as 

coisas do mundo e assume a ciência como o grande regime de verdade (FOUCAULT, 2002). É pela 

lógica científica que, muitas vezes, as coisas ganham estatuto de verdade, e com ela cresce um dese-

jo de ordem e organização de tudo que existe.  

Nesse contexto, na seara educacional não foi diferente. Pensadores como Comenius, no sé-

culo XVII, e Condorcet, no século XIX,  elaboraram conceitos sobre a educação que ecoam até nos-

sos dias. Estes foram proliferados e reatualizados em diferentes momentos históricos, constituindo 

nossas formas de conduzir a ação educativa há mais de quatro séculos. Alguns traçados como a or-

ganização do tempo e do espaço, a divisão e classificação etária, a hierarquização dos saberes são 

pistas do que a escola carrega consigo e das marcas de uma sociedade disciplinar que se reproduz 

ainda em nossos dias. Esses são apenas alguns exemplos de práticas escolares cotidianas com as 

quais nos acostumamos e, por fim, naturalizamos. 

A discussão a respeito da constituição da escola moderna do século XIX e de suas nuances 

na escola atual é bastante longa e provocativa. No entanto, não sendo este o objetivo deste texto, 

não nos deteremos nela.  A tomaremos como ponto de partida para que se possa compreender o que 

nos move a pensar outras possibilidades para o fazer docente.  

Os currículos escolares têm em si marcas da lógica moderna com forte acento na ciência. 

Vivemos hoje um momento histórico marcado pelas incertezas e inconstâncias, dada pela fluidez do 

tempo que nos atravessa. Bauman (2001) chama este tempo de Modernidade Líquida, provocando-

nos pensar que algumas rachaduras na solidez moderna acabaram por provocar modificações em 

nossas formas de ser e estar no mundo. Mas, mesmo que modificações sejam possíveis, ainda é de 

Modernidade que estamos falando. Ainda que nos comportemos hoje de formas um tanto diferenci-

adas de dois séculos atrás, muito das verdades modernas orientam nossas formas de ver e agir no 

mundo. Não há ruptura total. Há deslocamentos, instabilidades, mas não o abandono completo do 

sujeito racional moderno – ao menos por enquanto. 

Transpondo essa discussão para o campo da educação infantil, percebemos que as diferentes 

estratégias de atendimento às crianças no espaço escolar estão marcadas pela lógica do pensamento 

moderno. A Pedagogia como ciência da educação, pauta-se muito fortemente nos conhecimentos 

provenientes da Psicologia e da Didática, apostando suas construções nas relações entre os indiví-

duos e nas técnicas. Além disso, as ações escolares, independentemente do nível de ensino, são 

marcadas por práticas disciplinares, pela organização e distribuição do tempo e pela necessidade de 

formação de um tipo específico de sujeito. Estudos da infância, na perspectiva foucaultiana (BU-

JES, 2002; NARODOWSKY, 2001), apontam para uma maquinaria que se forma em torno do su-

jeito infantil e que o atravessam por relações de poder. O tão caro respeito à infância amplamente 

difundido nas escolas de educação infantil, está entremeado de relações de poder e saber, de estra-

tégias de controle e diminuição do risco dessa população e de saberes pedagógicos produzidos a 

partir de uma determinada racionalidade científica.  

Não pretendemos aqui desconsiderar a produtividade das práticas docentes realizadas nas 

escolas, nem tampouco instituir uma forma melhor de conduzir o fazer docente. Nosso desejo é 

provocar e experenciar outras formas de nos relacionarmos como a prática pedagógica. É promover 

alguns momentos de escape, de resistência àquilo instituído como certo e já naturalizado em nossas 
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condutas. Para isso, partimos de uma conceituação feita por Michel Foucault ao se referir ao ato 

filosófico. Diz ele,  

[...] É filosofia o movimento pelo qual, não sem esforços, hesitações, sonhos e ilusões, nos 

separamos daquilo que é adquirido como verdadeiro, e buscamos outras regras de jogo. É 

filosofia o deslocamento e a transformação dos parâmetros de pensamento, a modificação 

dos valores recebidos e todo o trabalho que se faz para pensar de outra maneira, para fazer 

outra coisa, para tornar-se diferente do que se é (2015, p. 321).       

 As palavras de Foucault cutucam o pensamento. Se entendemos que a forma como conce-

bemos o mundo é uma invenção histórica e datada, porque não ousarmos pensar de outras formas? 

Os pesquisadores Jorge Larrosa e Walter Kohan problematizam o lugar dado à verdade no campo 

educacional. Esses autores tensionam nossa constante busca pela verdade, deslocando-a do centro 

do fazer docente e dando lugar às possibilidades da experiência, pois “[...] a experiência, e não a 

verdade, é o que dá sentido à educação” (LARROSA e KOHAN, 2016, p. 5).   

 Assim, buscamos, como anuncia o título deste trabalho, mobilizar um entrecruzamento entre 

a ciência pedagógica e a filosofia da diferença, constituindo outras possibilidades para o campo da 

educação da infância. Dessa forma, nos movimentamos na tentativa de construir possibilidades para 

a ação docente de maneira que o fazer pedagógico seja também filosófico, para além de didático, 

que antes mobilize o pensamento do que institua verdades. 

 Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é evidenciar a filosofia como potente ferramenta 

para professores na prática pedagógica com crianças de educação infantil. 

 

METODOLOGIA 

 

Este trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla que discute a ação docente a partir da 

Filosofia da Diferença, pautada especialmente pelos estudos de Michel Foucault. Dessa forma, este 

é um recorte que trata do estudo realizado que possibilitou investir na proposta de pensar o 

pensamento, de pensar o fazer docente e de propor outros vieses para a educação das crianças 

pequenas.  

Assim, a metodologia utilizada nesta etapa da pesquisa consistiu na oferta de um curso de 

formação para professoras da educação infantil interessadas em discutir as possibilidades da 

filosofia com crianças. O grupo era composto por 13 professoras mais as pesquisadoras. Foram 

realizados oito encontros presenciais e seis momentos de atividade a distância para a leitura dos 

textos de referência para as discussões. Os temas abordados foram: o lugar da escola na emergência 

da sociedade moderna e seus deslocamentos ao longo do tempo; os efeitos da prática docente para a 

vida em sociedade; e as possibilidades de se pensar de outros modos em educação.  

Ao longo dos encontros, as professoras tiveram a possibilidade de experenciar junto de suas 

turmas da educação infantil momentos de reflexão sobre os assuntos que fossem ou provocados por 

elas ou levados pelas crianças. Esses momentos foram socializados nos encontros do grupo, dando 

munição a novas discussões.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os encontros com as professoras foram marcados por diferentes sensações. Os temas iniciais 

versaram sobre o papel da escola moderna a partir de lentes foucaultianas, o que faz-nos vê-la como 
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uma instituição de sequestro, que captura e molda corpos para que sejam dóceis e úteis 

(FOUCAULT, 2003). Esse conceito, dentre outros na mesma esteira, causou silenciamento. 

Interessante pensar a forma como nossas verdades são profundamente feridas e que nossas reações 

iniciais são de espanto e negação. A educação está imensa numa perspectiva crítica. Desenvolvemos 

nossas práticas docentes movidas por um desejo de transformação e libertação dos sujeitos. Uma 

metanarrativa universal de que a educação é a salvação para os problemas do mundo e que é pela 

escola que isso se dá. Um discurso tão bem engendrado nas teorias educacionais e no meio social 

que sequer desconfiamos dele. Isso ficou evidente nas reações das professoras. O silenciamento 

delas diante de nossa abordagem sinalizou-nos uma afronta às certezas, uma afronta àquilo que, 

talvez, até então, as mobilizasse ser professoras. 

 Diante deste cenário, nos colocamos numa posição mais cuidadosa, mas não menos 

provocativa. Passamos a promover as discussões trazendo questões cotidianas, sobre as quais elas 

puderam debater com muita propriedade, relatando suas formas de conduzir as crianças nos espaços 

escolares, por vezes defendendo suas posições ou justificando atitudes. Este foi um momento 

crucial para nós, enquanto pesquisadoras, pois foi nas sutilezas das falas das professoras que 

algumas perguntas passaram a ser feitas. São essas perguntas que são capazes de desestabilizar o 

pensamento e provocar-nos pensar outra coisa ou, ao menos, questionar o que pensamos. Nosso 

intuito não fora destruir as convicções das professoras, mas questionar sobre os aspectos que nos 

foram possíveis a partir de nossas próprias compreensões e convidá-las a pensar sobre eles, 

pensando juntas, somente pelo, nada simples, mas prazeroso, movimento de pensar. 

 Esse exercício teve como inspiração o convite de Michel Foucault para que interrogássemos 

as relações de poder que nos faz ser aquilo que somos (FOUCAULT, 2015). Por que conduzimos 

nossas aulas de uma forma e não de outra? O que nos faz acreditar que a prática docente deve ser de 

uma maneira e não de outra? A educação infantil passou por grandes deslocamentos nas últimas 

décadas: da perspectiva de preparação para o ensino fundamental à garantia do respeito à infância, 

muitos documentos e discussões teóricas formas construídas. Muitos foram os embates travados 

especialmente nas escolas públicas, em que seus professores têm a possibilidade de desenvolver as 

práticas com que melhor se identifiquem. Percebemos naquelas professoras uma multiplicidade de 

concepções sobre a educação infantil e as práticas destinadas a ela, demarcando o espaço da escola 

como um lugar de lutas e embates, um espaço consagrado das relações de poder em educação.  

 A partir do quarto encontro, as professoras foram convidadas ao exercício de problematizar 

as questões que emergissem em suas salas de aula com as crianças. Assim como nos colocamos a 

questioná-las sobre suas condutas no intuito de que pudessem desnaturalizá-las, propusemos que 

direcionassem seus olhares e buscassem nos pequenos detalhes do cotidiano provocar rupturas nos 

pensamentos das crianças. Não tivemos, em nenhum momento, o intuito de construir novas 

verdades ou verdades melhores que as anteriores. Não se trata de substituir uma prática por outra. 

Nossa provocação foi motivada pelo desafio proposto por Walter Kohan (2007), a saber: que nos 

colocássemos no interior da experiência filosófica, para discutir nossos modos de pensar e de agir, 

buscando novas formas de enfrentar os problemas. Nosso desejo era que elas pudessem embarcar 

nesta aventura conosco e quem sabe levar as crianças na carona. 

 O convite fora feito e os relatos apareceram nos encontros seguintes. Neles foi possível notar 

o quão difícil nos é romper com aquilo que nos constitui. Um dos elementos muito próprios do 

pensamento moderno é o pensamento binário: ou isto, ou aquilo. Temos, pela nossa formação 

moderna, uma grande dificuldade em não posicionar as coisas em lugares previamente nomeados. 
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Temos a resistência em não nomear as coisas, as ações, as práticas. O pensamento filosófico 

proposto pela filosofia da diferença, busca justamente desapegar-se dessa necessidade de rótulos, de 

fórmulas, de jeitos “certos” de fazer a prática docente, as nossas ações, a vida. É um pensamento 

plural, que deseja a pluralidade de formas de vida. Fora essa pluralidade que buscamos evidenciar. 

As professoras, de certa forma, se colocaram no movimento de se pensar e de provocar o 

pensamento, arriscando uma prática filosófica que, “como experiência não-dogmática é então, 

justamente, a possibilidade de experimentar e de pensar o que somos e abrir isso para poder ser de 

outra maneira” (KOHAN, 2007, p. 24).  

   

CONCLUSÕES 
  

 O trabalho aqui apresentado é, como já dissemos, o recorte de uma pesquisa mais ampla que 

discute possibilidades para a prática educativa a partir da perspectiva da Filosofia da Diferença. 

Neste texto tivemos por objetivo evidenciar a potência da filosofia para o fazer pedagógico com 

crianças na educação infantil. Para isso, foi realizado um curso de formação para professoras no 

qual as participantes puderam, inicialmente, descontruir algumas verdades que assumimos de forma 

inquestionável no campo da educação e, com isso, experenciar o exercício filosófico na ação 

docente.    

 Os encontros nos sinalizaram as diferentes concepções pedagógicas assumidas pelas 

professoras as quais são interpeladas e reafirmadas pelas relações de poder que atravessam a escola, 

em especial a escola pública. Notamos que os deslocamentos nas normatizações da educação para a 

infância no Brasil, intensificadas nas últimas décadas, compõem um cenário multifacetado das 

práticas e a constante busca por uma forma mais adequada e mais verdadeira de se conduzir a 

infância.  

 Ao finalizar esta etapa da pesquisa, reforçamos, a partir da experiência vivida, a potência da 

filosofia como instrumento para pensar de outro modo a prática docente. Fica aqui nosso convite 

para que possamos, nos lugares em que nos fazemos docentes, dar mais espaço às experiências do 

vivido do que à busca pela verdade, como nos propõem Larrosa e Kohan. 
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RESUMO: O presente trabalho é um recorte da dissertação de mestrado da primeira autora, sob 

orientação da segunda autora. Aqui temos a pretensão de abordar a leitura e a escrita como 

constituintes do ser professor seguindo a metodologia do uso de narrativas, que ao serem 

trabalhadas na formação inicial e continuada de professores de Ciências e analisadas por meio de 

uma pesquisa qualitativa, possibilitam a identificação de Escritas Reflexivas Compartilhadas (ERC) 

em um contexto formativo vivenciado no PIBID. Conforme o processo de constituição histórico-

cultural humana, concebemos a linguagem como essencial para tal constituição. Para 

compreendermos e sermos compreendidos, aprendemos a linguagem oral; posteriormente, 

considerando um percurso frequente nas crianças, avançamos para a  escrita, desde rabiscos até 

escrevermos o nosso nome, e isso irá acompanhar-nos na iniciação escolar de forma intencional de 

aprender linguagem formal. Nesse sentido, pretendemos discutir a relação entre a linguagem oral e 

a linguagem escrita, as diferentes formas de expressar narrativas no Diário de Bordo (DB), 

articulada a discussão sobre a nossa compreensão sobre as ERC, exemplificando essa modalidade 

de formação inicial e continuada de professores de Ciências. Resultados sinalizam para a 

valorização da ERC como constituinte de uma formação voltada para sistematização de práticas 

discentes e docentes, com reflexão crítica do processo. 

 

Palavras-Chave: narrativas, PIBID, formação inicial, formação continuada. 

 

INTRODUÇÃO 

 
Escrever (e ler) é como submergir num abismo em que acreditamos ter descoberto objetos 

maravilhosos. Quando voltamos à superfície, só trazemos pedras comuns e pedaços de 

vidro e algo assim como uma inquietude nova no olhar. O escrito (e o lido) não é senão um 

traço visível e sempre decepcionante de uma aventura que, enfim, se revelou impossível. E, 

no entanto, voltamos transformados. Nossos olhos aprenderam uma nova insatisfação e não 

se acostumam mais à falta de brilho e mistério (LARROSA). 

Na relação de fala e escrita abordada por Larrosa, bem como por Vigotski (2001), este afirma 

que quando usamos a palavra, estamos apenas iniciando a compreensão do significado oralizado. 

Sendo assim, é um processo lento, entre o ouvir, pensar, falar, escrever e refletir sobre conceitos que 

aprendemos na Educação Básica e no Ensino Superior queremos avançar em sua significação para o 

uso na profissão. E ancorados em Marques (2006), afirmamos a constante interlocução com outras 

vozes: quando oralizamos, as vozes estão presentes; quando escrevemos, como nesse momento, 

para outros lerem, ausentes fisicamente, todavia dialogam conosco, entre referências da área, bem 
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como professores que deixaram suas marcas em nós por meio da oralidade conceitual. Desse modo 

temos o objetivo de discutir sobre a leitura e escrita por meio da Escrita Reflexiva Compartilhada 

(ERC), como sistematização de experiências para a constituição docente em Ciências. Pelo fato de 

termos indícios de que ela auxilia na formação crítica do sujeito, na sua constituição docente, 

instigando ao autoconhecimento, à autonomia, a transformação de concepções e práticas educativas. 

 

METODOLOGIA 

 

Na pesquisa desenvolvida analisamos as escritas de treze Diários de Bordo (DB)23, este 

conforme Porlán e Martín (2000), construídos por treze licenciandos, quatro supervisoras de escola 

e um coordenador de um subprojeto do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - 

PIBID, denominado PIBID/Ciências. Nos DB há escritas narrativas pessoais e reflexões narrativas 

entre os sujeitos, denominadas como ERC, sobre vivências formativas em contextos da graduação, 

em atividades de formação dos participantes do PIBID e em encontros mensais do projeto de 

extensão do GEPECIEM, denominados Ciclos Formativos no Ensino de Ciências e Biologia. 

A estratégia das escritas em si ocorria da seguinte forma: licenciandos bolsistas, supervisoras 

do PIBID e formador da universidade planejavam as ações do subprojeto Ciências e colocavam em 

prática, refletiam sobre a mesma mentalmente e oralmente. Posteriormente por solicitação do 

formador cada bolsista e cada supervisor fazia sua narrativa com perspectiva reflexiva em seu DB 

pessoal, e após alguns meses eram recolhidos para leitura crítica. O formador também escrevia em 

seu DB,  lia os DB dos licenciandos e das supervisoras,  estas por sua vez liam os diários dos 

bolsistas. Essa interação entre professores em formação inicial e continuada tanto na prática escolar 

e universitária quanto na escrita é importante. Por vezes, o diálogo oralizado não é compreendido e 

na escrita reflexiva podemos compreender as conquistas e dificuldades com outros sentidos e 

conotações. Contudo o formador tem suas teorias ao solicitar e ler os DB, as supervisoras também 

têm suas teorias, baseadas em saberes profissionais e experienciais, perceptível nas suas 

interferências. Essa interação entre licenciando em formação inicial, professores da Educação 

Básica e professor formador da universidade, Zanon (2003) chamou de “tríade de interação”. 

Acreditamos que essa tríade qualifica substancialmente a formação de todos os sujeitos envolvidos, 

e ao longo deste texto pretendemos trazer excertos que corroboram para isso, pois consideramos 

esse ambiente interativo favorável para a aprendizagem e o desenvolvimento em nível profissional e 

curricular. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como professores e estudantes, atuamos tanto na condição de participantes quanto de 

observadores, em nossas investigações, mantendo as interlocuções verbais com colegas, 

professores, sujeitos de pesquisa, mas também nas leituras de referenciais teóricos como Vigotski 

                                                 
23 “O diário de bordo é um objeto de registro da história do educador. Por este meio é reflexiva possibilitado acompa-

nhar a própria evolução como profissional da educação. Bem como, a narração das experiências educacionais mais 

significativas possibilita a posterior leitura e reflexão do próprio processo formativo (...). É entendido como sinônimo 

de Diário de Classe, Diário de Aula, Diário de Jornal, Diário do Professor, instrumento mediador e de registro da prática 

docente, no que se refere à pesquisa da prática. Parte integrada ao processo de investigação-ação” (KIEREPKA; 

GÜLLICH, 2013, p. 2). 
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(2001), Marques (2006), Wenzel (2013), Porlán e Martín (2000), entre outros, que abordamos com 

maior ênfase na questão da escrita. E com eles, compreendemos que somente quando, como 

docentes num constante aprendizado, usamos a linguagem conceitual das ciências que ensinamos, 

teremos compreendido o significado das palavras, e assim podemos com segurança escrever o que 

aprendemos. Concordamos com Wenzel (2013), que, se o professor consegue mediar os conceitos 

de forma oral ou escrita, atuando com qualidade na Zona de Desenvolvimento Profissional (ZDP) 

do aluno, influencia a compreensão e a ampliação das suas capacidades cognitivas, auxiliando para 

que ele também possa chegar, na sua capacidade, a aprendizagens com significação conceitual. 

Reiteramos que a linguagem oral e escrita é distinta, que o desenvolvimento de ambas no estudante 

é essencial, porém com características distintas: “o desenvolvimento da escrita não repete a história 

do desenvolvimento da fala. A linguagem escrita é uma função linguística distinta, que difere da 

linguagem oral tanto pela sua estrutura como pela sua função” (VIGOTSKI, 2005, p.131). 

A partir de leituras de Vigostki (1988; 2001; 2005), depreendemos que escrita não é a 

repetição da fala, a escrita é uma nova função. A criança pode aprender a escrever antes de falar 

corretamente, há várias funções de linguagem. A escrita exige um afastamento mediano do real, é 

uma linguagem interior, originada do discurso interior, do ego. A sintaxe da linguagem interior é só 

predicado; a fala é a sintaxe intermediária, a escrita é a sintaxe completa, com sujeito e predicado; 

preciso da gramática para tomar consciência da linguagem falada e interior. Aprender é tomar 

consciência do que se sabe, para ter consciência do assunto, ter conhecimento e ter consciência da 

posse dele; a generalização é a abstração no intelecto. “Poderíamos até dizer que a sintaxe do 

discurso interior é o exato contrário da sintaxe da palavra escrita, constituindo a linguagem falada 

um caso intermédio” (VIGOTSKI, 2005, p.132). 

A escola tem o papel de mediar a produção de determinados sentidos expressos pelos alunos 

para a abstração dos conhecimentos, contribuindo no desenvolvimento das funções mentais 

superiores. E o ensino superior promove avanços nesse processo, direcionando o graduando ao 

pensamento numa perspectiva racional sendo importante a criação de certas habilidades cognitivas 

associadas com a reflexão crítica e emancipatória sobre a própria formação, desencadeando uma 

progressiva transformação pessoal e social. Sendo assim, o professor formador e as supervisoras 

não são neutros em suas ERC, eles possuem bagagem teórica (VIGOTSKI, 2005) ao analisar as 

falas e escritas nos DB. No entanto, isso pode ser uma tarefa nada fácil, em razão de a abstração já 

estar instalada na mente, e é preciso reorganizá-la pela linguagem interior, e compreender as nossas 

redes de conexão, arranjar os sentidos para níveis superiores de aprendizagem. Fazer outras 

conexões, ligações, saber e não saber dizer ou escrever significa que os conceitos são elaborados 

conscientemente, contudo evoluem de forma diferente (VIGOTSKI, 2005). 

Baseadas em Vigotski (2005) podemos afirmar que a leitura e a escrita mediada pelo formador 

e pelas supervisoras aos futuros professores proporcionaram, a estes, uma identificação cultural, de 

que é importante se utilizar dessas ferramentas. A fim de também compreender esse ser professor, 

com mais exercício de leitura e escrita, a reflexão crítica sobre a profissão também é qualificada 

com  instrumentos de linguagem específicos. Vinha à tona o desafio de deixar as cópias de lado e 

planejar as aulas de modo que demonstrem as particularidades de cada um, com desdobramentos 

teóricos pelos quais nos baseamos para o seu desenvolvimento. Ao escrevermos somos capazes de 

refletir sobre o que observamos em nossas ações e pensar porque agimos dessa forma e não de 

outra; por que sempre seguimos nessa linearidade? Por que não nos desafiamos a novas 
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experiências? Inicialmente é mais difícil pensar assim, mas quanto mais escrevemos, mais 

refletimos sobre as ações, mais sensíveis estamos ao que fazemos, indicam as nossas investigações. 

Geralmente é difícil ganhar o hábito de escrever narrativas. Perante a folha de papel em 

branco, o professor normalmente pergunta-se sobre o que há de escrever. Algumas 

perguntas muito simples, para começar, podem ajudar. São perguntas do tipo: O que 

aconteceu? Como? Onde? Por quê? O que senti, eu e/ou as outras pessoas envolvidas? O 

que penso relativamente ao que aconteceu? (ALARCÃO, 2011, p. 57). 

A opção pela escrita narrativa o DB em linguagem pessoal é própria de quem narra e é opção 

metodológica coletivamente assumida como caminho para a reconstrução dos saberes docentes em 

interlocução. As narrativas sobre as atividades e ações formativas registradas em DB pessoal com 

objetivo de escrita reflexiva constituem-se em ferramenta que instiga o desenvolvimento docente 

em ciências, na interação entre a formação inicial e continuada de professores vinculados a escolas 

de educação básica ou a cursos de licenciatura da área. Com base em Porlán e Martín (2000), 

inicialmente as escritas são mais descritivas, nas quais os licenciandos relatam basicamente o fato 

vivenciado, com mais ou menos detalhes, mas sem reflexão. Posteriormente avançam para escritas 

analíticas-descritivas, as quais tem indícios de reflexão, porém ainda um tanto descritivos, e por 

fim, o último nível com escritas valorativas, no qual o sujeito compreende o papel da própria 

formação, faz uma avaliação da sua prática, e é nesse nível que consideramos a narrativa crítica e 

reflexiva como parte da constituição docente (PORLÁN; MARTÍN, 2000).  

Os três níveis de reflexão, descritivo, analítico-descritivo e valorativo, apresentados por 

Porlán e Martín (2000) não necessariamente ocorrem de forma linear e na sequência apresentada 

pelos autores, uma vez que a formação é processo de constantes avanços e recuos. Assim, podem 

acontecer reflexões em nível valorativo num momento, todavia posteriormente faz-se uma 

descrição, e retoma-se um nível analítico, uma vez que isso faz parte do processo formativo.  A 

escrita numa perspectiva investigativa sobre a ação por meio da reflexão no DB tem sua variação de 

um sujeito para outro, com veremos logo mais um exemplo. E como nos traz Alarcão (2011), a 

formação de professores necessita contemplar contextos que promovam o desenvolvimento da 

reflexão, por termos dificuldades em progredir nessa perspectiva. 

É preciso fazer um esforço grande para passar do nível meramente descritivo ou narrativo 

para o nível em que se buscam interpretações articuladas e justificadas e sistematizações 

cognitivas. Nestes contextos formativos com na base na experiência, a expressão e o 

diálogo assumem um papel de enorme relevância (ALARCÃO, 2011, p. 49). 

Conforme nossa pesquisa, na medida em que cada bolsista do PIBID Ciências avançava na 

escrita reflexiva ou tinha dificuldades para refletir sobre suas ações, o formador da universidade e as 

supervisoras ao longo das leituras dos DB estabeleciam mediações por meio de ERC que 

orientavam para narrativas em nível valorativo (PORLÁN; MARTÍN, 2000). Ao escreverem nos 

DB dos licenciandos, ocorria um compartilhamento de teorias, conceitos, ideias, saberes, 

conhecimentos. Posteriormente, o licenciando escrevia com mais atenção às orientações dos 

professores, por ser provocado a fazer um triplo diálogo, como referido por Alarcão (2011), 

sistematizando praticas e experiências da formação.  

É sob esse viés que compreendemos a ERC e apresentamos aqui um exemplo, em que inicia 

com a escrita de uma licencianda sobre sua atuação na escola em seu DB: “Estive na escola e 

auxiliando os alunos dos primeiros anos, na realização de seus trabalhos sobre a composição 

química da célula. Propondo experimentos e ajudando na explicação do conteúdo (Licencianda 4, 
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2012, p. 42)”. Posterior a isso a supervisora da escola escreve: “Parabéns, seus relatos estão 

ótimos”. E também o formador reitera: “você escreve bem, com correção gramatical. Tem reflexão 

sobre leituras que são ótimas. Gostaria que tentasse refletir mais do que descrever, nas próximas 

escritas. Parabéns”. Na sequência do DB, a licencianda faz uma nova narrativa reflexiva: “Ciclos 

Formativos (...) compreender o uso da experimentação e seu papel no ensino de Ciências durante a 

formação inicial é importante para conseguir desenvolver sua correta aplicação. Não permitindo 

apenas que seja usado pra motivar os alunos ou reproduzir e comprovar a teoria, mas que seja 

possível promover o ensino-aprendizagem, fazendo que o aluno possa refletir e agir sobre o que 

está sendo realizado” (Licencianda 4, 2012, p. 43-4). 

A ERC sinaliza para uma formação compartilhada em que, como referem Holliday (2006): 

“[...] aprender e compartilhar são, assim, dois verbos que não podem ser desligados do exercício de 

sistematizar. Aqui reside, justamente, uma contribuição insubstituível da sistematização” 

(HOLLIDAY, 2006, p. 32). Diferentes experiências são sistematizadas nos DB, as quais ganham 

uma qualificação valorativa, ao serem compartilhadas, e isso é o ponto central do conceito 

compartilhamento expresso na ERC: as narrativas ao serem interpretadas pelos leitores, sujeitos 

também da pesquisa, melhore o movimento formativo, provoque mudanças na qualidade de suas 

ações, sendo que  
o sujeito professor, em processo de formação, se constitui pela via reflexiva e, desse modo, 

ele reelabora suas concepções, intervém em sua prática, especialmente quando reflete no 

diálogo com seus pares, pois primamos por uma reflexão não apenas da ação, mas 

sobretudo sobre e para ação, ela é retrospectiva e prospectiva e, ao sê-las, se torna 

formativa (GÜLLICH, 2012, p. 213-4). 

Numa perspectiva de ERC, constatamos que “a utilização criteriosa de narrativas em 

contextos de formação inicial e contínua consegue despoletar a discussão sobre questões 

educacionais importantes e levar os professores a reexaminarem as suas perspectivas acerca do 

ensino e da aprendizagem” (REIS, 2008, p. 21). E como processo de investigação educativa, as 

narrativas incentivam e valorizam as qualidades dos sujeitos que escrevem a assumir seus desafios e 

dilemas. Ao fazer narrativas, os sujeitos conseguem avançar na sua compreensão e formas de ação 

nos processos educativos.  

Toda a investigação narrativa implica a recolha de diferentes vozes, a interpretação dessas 

vozes e a construção de uma história (o relatório da investigação) onde as narrativas dos 

investigados e as narrativas do investigador se fundem/entrecruzam para a compreensão de 

uma realidade social (REIS, 2008, p. 22). 

A sistematização das experiências, ao permitir (...) “apropriar-se da experiência vivida e 

dar conta dela, compartilhando com os outros o aprendido” (HOLLIDAY, 2006, p. 22 [grifos do 

autor]), é de extremo destaque para nossa constituição docente por meio da ERC. Uma vez que, no 

momento de fazer a narrativa reflexiva das experiências de formação para outros lerem, estamos 

tendo a possibilidade de nos transformar na medida em que vamos produzindo outros sentidos sobre 

elas, por meio da interação com sujeitos que influenciam  na iniciação à docência. 

 

CONCLUSÃO  

 

As novas experiências de aprendizagem através da ERC direcionam para novas investigações 

narrativas, o que estimula o sujeito a descobrir suas intenções e rever constantemente seus objetivos 

e projeções de vida. Assim, a escrita vai sendo construída pelo sujeito em formação inicial, 
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garimpando o que ele considera primordial deixar registrado, sob a orientação formadores e 

supervisoras, contribuindo para que o futuro professor avance em seus processos de conhecimento, 

articuladamente com  suas vivências em ZDP, desafiando sua aprendizagem, como é defendida por 

Vigotski (1988).  

Desenvolver e investigar processos de melhoria da formação docente permite perceber e 

compreender focos de formação inicial e continuada reflitam criticamente sobre elas a partir da 

escrita sobre as ações coletivamente estudadas e planejadas, constituindo-se professor. Acreditar na 

potencialidade desses processos e sobre eles refletir a partir da escrita sobre o que se vivencia é 

desafiador e motiva o desenvolvimento da pesquisa narrativa permeada pelos sentidos que vão 

sendo atribuídos aos próprios saberes e às próprias reflexões críticas.  
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RESUMO 

Neste trabalho apresentamos os resultados de uma pesquisa que procurou identificar as concepções 

de Licenciandos em Ciências Biológicas sobre ciência, a fim deanalisar se estas se aproximam ou se 

afastam do pensamento dos autores e pesquisadores da área,que, em diferentes épocas já estudaram 

o mesmo assunto. Neste sentido, objetivou-se despertar nos envolvidos neste estudo, a curiosidade e 

a inquietação de estudar e pesquisar temas que estão interligados, a fim de estimular os alunos a 

perguntar, refletir e buscar por respostas, auxiliando-os na tomada decisões acerca dos desafios 

cotidianos, de maneira que os alunos atuem ativamente na construção do conhecimento. Foram 

consultados os Licenciandos do Curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal Farroupilha 

Campus São Vicente do Sul- RS, por meio de um questionário, onde eles apresentaram suas 

contribuições a respeito do tema. A partir dos resultados verificou-se que os mesmos possuem uma 

compreensão restrita com relação ao assunto, visto que tiveram dificuldade de associar a ciência 

com situações do cotidiano, sendo possível revelar também, que esses futuros professores de 

ciências biológicas, trabalham com a ciência, ensinarão ciência, mas não possuem clareza do que 

ela é. Tal fato pode estar relacionado à falta de discussões e leitura que possam promover a 

aprendizagem de questões epistemológicas e sociocientíficas.     

 

Palavras-Chave:ciência, licenciandos, aprendizagem, epistemologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Quase que cotidianamente falamos em ciência, mas raramente nos questionamos sobre o que 

é ciência, e quando perguntado, poucos saberiam responder satisfatoriamente a essa questão. Muitos 

voltam seu pensamento a disciplina de ciências que é ensinada nas escolas, respostas essas 

ligadasao senso comum, um conhecimento adquirido pelas pessoas através do convívio social com 

outros indivíduos, onde senso comum vêm das múltiplas relações entre os familiares, os amigos, na 

rua e até mesmo na escola (GERMANO et al, 2013). 

Segundo Chassot (2007, p. 37) a ciência é sempre adjetivada (adjetivos científicos) e a defi-

ne: “Ciência como uma linguagem para facilitar nossa leitura do mundo... a ciência pode ser con-
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siderada uma linguagem construída pelos homens e mulheres para explicar o nosso mundo natu-

ral”(CHASSOT, 2004, p. 63), e a marca da ciência atualmente é a incerteza (2007, p.43) e com-

plementa com a seguinte argumentação: 

 
A Ciência é uma das mais extraordinárias criações do homem, que lhe confere, ao mesmo 

tempo, poderes e satisfação intelectual, até pela estética que suas explicações lhe proporci-

onam. No entanto, ela não é lugar de certezas absolutas e [...] nossos conhecimentos cientí-

ficos são necessariamente parciais e relativos (CHASSOT, 2007, p. 113). 

 

Partindo desse pressuposto, de que a ciência é uma linguagem, subentende-se que a sua 

interpretação depende do interlocutor, ou seja, do professor, e de quem é sujeito dessa linguagem, 

no caso o aluno.  Como mencionado anteriormente, nas escolas existe uma dificuldade de se 

trabalhar a ciência, não enquanto disciplina, mas em uma visão epistemológica, pressupõe-se que 

seja pelo conhecimento um tanto restrito sobre o tema por parte dos professores, ou pela falta de 

interesse dos estudantes. 

 Dessa maneira, este trabalho, busca além de compreender mais sobre o que é ciência, 

investigar a visão daqueles que são sujeitos destes conhecimentos, além disso, se essa concepção se 

aproxima ou se afasta do ponto de vista de alguns pensadores que, em diferentes épocas já 

estudaram o mesmo assunto.  
 

METODOLOGIA 
 

A presente pesquisa apresentada neste trabalho possui uma abordagem qualitativa, que leva 

em conta todos os componentes de uma situação em suas interações e influências recíprocas (AN-

DRÉ, 1995), onde realizou-se um estudo de caso, que segundo Moreira (2011) envolve o estudo 

profundo de uma entidade singular geralmente através de observação participante e entrevistas. 

O público-alvo da pesquisa foram estudantes do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas do Instituto Federal Farroupilha Campus de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. Para 

os quais foi apresentado um questionário, com cinco questões abertas, o qual foi aplicado em 

aula.Para análise das respostas dos licenciandos foi utilizada a metodologia de análise de conteúdo, 

deBardin (2006).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Partindo da análise da primeira questão, “o que é ciência? ”. Observou-se que a maioria dos 

Licenciandos relacionou a ciência, com a disciplina de ciências na escola, e até mesmo, com o curso 

de Ciências Biológicas. Verificando-se com isso, que os alunos não conseguiram estabelecer 

conexões com um conceito mais amplo da ciência. Como pode-se perceber através da resposta: 

Aluno b-“ Para mim o significado de ciências vem lá das aulas do ensino fundamental. De que 

ciências estuda os fenômenos da natureza e o meio ambiente e as formas de vida, e hoje se discute 

a ciência e as tecnologias”. 

Tal afirmação demonstra a relação estabelecida pelo aluno, com os conteúdos e fatos 

relacionados ao ensino da disciplina ciência, evidenciando que o aluno possui dificuldades em 

associar a palavra ciência com outros fatos, além do ensino de sala de aula. Essa reposta se 

assemelha com as demais, sendo possível perceber que o aluno possui uma limitação na 
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compreensão do tema. Como se verifica abaixo: 

Aluno g: “A ciência é os conhecimentos adquiridos através de estudos ou a prática de algo já 

existente e está ligada diretamente com a tecnologia, pois hoje os avanços da ciência estão 

totalmente auxiliados pela tecnologia, e a ciência está presente em todas as áreas do 

conhecimento”. 

Em pesquisa realizada por Scheid et al. (2003) também com alunos de formação inicial do 

curso de ciências biológicas de três universidades públicas do Paraná, houve a constatação de que 

parte dos alunos pesquisados, também relacionam ciência, aos conceitos biológicos como: estudo da 

vida, dos seres vivos, do corpo humano, associa ciência também com descobertas e invenções. 

Portanto, ao ser trabalhada dessa maneira, a ciência adquire uma posição privilegiada com relação 

às outras áreas do conhecimento, sendo colocada no centro, como sendo algo inquestionável e 

imutável. 

Na segunda questão, onde se pergunta ao Licenciando “qual a importância do ensino da 

ciência na educação básica? ”. A maioria das respostas demonstrou a preocupação com a 

necessidade de despertar o interesse e motivar o aluno na busca de novos conhecimentos. E também 

o despertar da consciência de cada aluno para outras questões relacionadas a vida como um 

todo.Como nos mostra as respostas do aluno p: 
“A importância do ensino de ciências, dentro de um ponto de vista abrangente, facilita e 

instiga o aluno em inúmeros processos, auxiliando no processo de ensino e aprendizado e 

dependendo da abordagem, instigando a pesquisa científica desde a educação básica”. 

E está presente também, na resposta doAluno b: 

“É importante por proporcionar a iniciação e o incentivo a pesquisa científica e a aquisição 

de novos conhecimentos. Deveria ser essa a importância”. 

Deste modo, os licenciandos apontam para uma visão em que o professor se coloca como 

mediador no processo de ensino aprendizagem, mas é preciso que o aluno sinta curiosidade e 

busque pelo conhecimento. Segundo Freire (2003) sem a curiosidade, que nos torna seres em 

permanente disponibilidade à indagação, seres da pergunta – bem feita ou mal fundada, não importa 

– não haveria a atividade gnosiológica, expressão concreta de nossa possibilidade de conhecer. Essa 

curiosidade não é aquela ligada ao cotidiano, espontânea, mas, sim, aquela curiosidade indagadora, 

crítica. Logo, o educador que possibilita a seu aluno ser cada vez mais criador e mais crítico em seu 

aprendizado, poderá desenvolver nesse a sua “curiosidade epistemológica”. 

Portanto, a “curiosidade epistemológica” tem papel significativo no processo ensino 

aprendizagem, pois segundo Freire (2003; p. 78): 

 
Não é a curiosidade espontânea que viabiliza a tomada de distância 

epistemológica. Essa tarefa cabe à curiosidade epistemológica – superando a curiosidade 

ingênua, ela se faz mais metodicamente rigorosa. Essa rigorosidade metódica é que faz a 

passagem do conhecimento do senso comum para o do conhecimento científico. Não é o 

conhecimento científico que é rigoroso. A rigorosidade se acha no método de aproximação 

do objeto. A rigorosidade nos possibilita maior ou menor exatidão no conhecimento 

produzido ou no achado de nossa busca epistemológica.  

 

Ainda, segundo o autor acima, o diálogo entre professor e alunos é fundamental para o 

desenvolvimento da “curiosidade epistemológica”. É cheia de curiosidade, de inquietação, por isso 

da sua importância para a aprendizagem.  

A respeito da terceira pergunta –“como deveria ser o ensino das ciências na educação 
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básica? ”. A maioria das respostas dos alunos ressalta que o ensino de ciências na educação básica, 

deveria procurar aliar a teoria e prática, de forma a auxiliar os alunos a estabelecer relações 

necessárias para a aprendizagem. Além disso, os alunos também salientam a necessidade de um 

ensino mais contextualizado e lúdico. Como é possível comprovar através das respostas desses dois 

licenciandos colocadas como exemplo. Aluno d: 

“O ensino de ciências deve ser de cunho investigativo e reflexivo, já que abrange muitas 

áreas do conhecimento como química, física e biologia, que possibilitam a realização de práticas e 

ações que intervém na construção de conhecimento”. 

Aluno e: “O ensino de ciências na educação básica deve abranger os conteúdos de maneira 

mais lúdica, ou seja, depois de dar a teoria procurar fazer práticas, incentivar o aluno a procurar 

mais, de maneira a relacionar com a realidade do mesmo”. 
A partir dessa resposta, evidencia-se a necessidade de buscar por metodologias de ensino 

alternativas, visando a aprendizagem do aluno, de maneira mais eficaz e prazerosa.  Afinal, os 

docentes devem estar sempre atentos, pois sempre nos deparamos com salas e turmas heterogêneas 

e, como esclarece Vygotsky (1996), o educador deve ter metodologias de ensino diferenciadas para 

atender os estudantes, visto que estes não detêm os mesmos conhecimentos nem aprendem da 

mesma forma e no mesmo espaço de tempo. 

Muitos professores mostram acreditar nas vantagens da utilização de metodologias 

alternativas, porém ainda há grande resistência ao uso delas em suas salas de aula. Mesmo “[..] 

motivados, são inseguros diante das novas ações” (PACHECO; PACHECO, 2013, p.44).  Deve-se 

compreender que a atividade teórica por si só não leva à transformação da realidade; não se objetiva 

e não se materializa, não sendo, pois, práxis.  

Sobre quarto o questionamento –“como é o ensino da ciência e do método científico em 

seu curso?”. Os alunos responderam fazendo um diagnóstico de como são as suas aulas, na maioria 

das vezes. Mas não relacionaram especificamente ao método científico, nem o citaram em suas 

respostas. Relacionam com as saídas de campo, com o ensino fragmentado e a inexistência de aulas 

práticas.  Como é possível analisar através da resposta do aluno e: 

“Acredito que pouco reflexivo e investigativo. O ensino se dá de maneira muito 

fragmentada, o que dificulta o estabelecimento de relações entre as disciplinas”. 

E do aluno f-“Por ser curso noturno, muitas coisas não são realizadas, tais como, saídas de campo 

para a complementação de teorias, deixando de nos proporcionar relações investigativas e reflexi-

vas”. 

Deste modo, fica evidente que os alunos possuem uma dificuldade em reconhecer o que é o 

método científico, e como ele é trabalhado no curso, sendo assim tiveram dificuldades em responder 

a essa questão. Assim, embora os alunos não reconheçam o método científico, é possível perceber a 

ligação que fazem com as aulas práticas, onde são incorporadas as dimensões teórico-conceituais, 

de maneira articulada teoria/prática, bem como as metodologias específicas e os procedimentos que 

se fazem necessários à construção dos conhecimentos, e isso é o método (MARSULO et al, 2005). 

Quanto à questão cinco –“como deveria ser o ensino da ciência no seu curso? ”.Os 

licenciandos destacaram a necessidade de aulas práticas, que sejam mais contextualizadas, que 

facilitem e auxiliem o aprendizado dos conteúdos específicos, de maneira que futuramente possam 

auxiliá-los quando forem atuar como professores nas escolas. Onde eles possam interagir com 

outros alunos, relacionado os conteúdos com os fatos do cotidiano, fugindo um pouco dos 

conteúdos “fechados”. Tais afirmações são feitas com base nas respostas, como exemplo a resposta 
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do aluno d:  

“Mais prático, deveríamos ter mais contato com a realidade, buscamos novas vivências e 

experiências para que assim fosse possível ligar a teoria e criarmos um diálogo”. 

Sabe-se que em um curso de Licenciatura, as práticas em sala de aula, se constituem as mais 

enriquecedoras, visto que somente nesses momentos é que é possível colocar em prática tudo o que 

a teoria ensina, por issoLicenciandos mencionam essa necessidade com frequência em suas 

respostas, pela fundamental importância desse contato com a realidade 
Segundo Menezes et al (2014), sair do modelo tradicional de ensino e utilizar outras meto-

dologias fazem com que os alunos construam passo a passo seu próprio entendimento sobre o as-

sunto.É de senso comum que a Biologia é uma disciplina na qual a prática não deveria ser desvincu-

lada da teoria (PRIGOL; GIANNOTTI, 2008). Assim, as aulas práticas ajudam no desenvolvimento 

de conceitos, além de permitir que os estudantes aprendam como abordar, objetivamente, o seu 

mundo e como desenvolver soluções para problemas complexos (LUNETTA, 1991). 

Deste modo, para trabalhar a ciência dentro do ambiente escolar requer muito além de saber 

o que ela significa, e qual a importância de ensiná-la, demanda saber de onde ela vem. Reconhecen-

do assim, a importância da história e da filosofia da ciência, que se coloca como uma forma de auxi-

liar a trabalhar explicitamente questões epistemológicas e concepções que são pontos chave na 

aprendizagem. Para Khalick e Lederman (2000), a opção pelo uso da história é uma forma de tra-

tarmos sobre a epistemologia da ciência em sala de aula, e ainda aparece como uma alternativa para 

o ensino, que visa uma construção de conceitos sobre o conhecimento científico. 

Sendo assim, a importância do uso da história da ciência para apresentar a Ciência como um 

produto humano e social, que tenta combater, logo, diversas visões descontextualizadas como a 

visão do tipo elitista, na qual os cientistas são tidos como minorias inatingíveis (Gil-Pérez, 1993). 

Podendo ainda ser ainda um importante elemento para levantar discussões do caráter humano na 

ciência e relacionar com diversos contextos, fazendo com que a pessoa além de entender a ciência, 

possa compreender que ela pode ser feita nos diversos locais e contextos. 

 

CONCLUSÕES 

 

Através deste estudo foi possível revelar que esses futuros professores de ciências 

biológicas, trabalham com a ciência, ensinarão ciência, mas nãopossuem clareza do que é. Sendo 

possível identificartambém, que a maioria das disciplinas do curso de Ciências Biológicas que 

poderiam trabalhar essas questões não fazem a abordagem da maneira adequada, negligenciando 

uma temática fundamental para a formação do professor e para o trabalho em sala de aula, pois um 

conhecimento abrangente sobre o tema poderia aumentar o interesse dos alunos pelas disciplinas da 

área de ciências.  

Portanto, para ter um ensino de Ciências de qualidade, é preciso lutar para que ações de 

formação, sejam empreendidas com mais frequência e qualidade para futuros professores e para 

com os alunos. Do contrário, estaremos colaborando para a não aprendizagem ou a compreensão 

equivocada sobre os temas sociocientíficos. 
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RESUMO 

Este episódio em Ciência visa apresentar e refletir sobre dois programas científicos conflitantes na 

História da Ciência, o programa do flogístico e o programa do calórico, os quais marcaram 

pontualmente o período pré-científico da química e o nascimento das bases teóricas da química 

moderna. Para este propósito, utiliza-se de uma convergência epistemológica envolvendo as 

concepções em Ciência dos filósofos Imre Lakatos (1922-1974) e Gaston Bachelard (1884-1962) para 

mérito de fortalecimento teórico de cunho histórico-filosófico do referido episódio. Buscar-se-á 

apresentar uma breve explanação de cada programa investigativo, de modo a discutir os pontos que 

levaram o programa do calórico a conquistar uma supremacia heurística em relação ao programa do 

flogístico. Tem-se a pretensão de refletir sobre o momento em que Lavoisier discute com Priestley 

acerca da descoberta do “ar desflogisticado” e, em seguida, será apresentado o programa calórico 

com o intuito de inferir sobre os pontos que denotam ao programa uma força heurística 

cognitivamente superior em relação ao programa do flogístico. Bem como, tem-se a química 

adentrando em um contexto quantitativo e com viés significativamente racional, no entanto, a 

história de Lavoisier vai ao encontro do cenário de revolução vivenciado pelo continente europeu 

no final do século XVIII, como evidencia a revolução francesa. 
 

Palavras-Chave: Episódio em Ciência, História da Ciência, programa do flogístico, programa do calórico.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Olhar para a História da Ciência assemelha-se a observar o povo de um país distante e com 

uma cultura essencialmente diferente (WEINBERG, 2015). A História da Ciência nos mostra 

distintas concepções de mundo, olhares conflitantes sobre nossos tão solidificados pontos de vista 

pautados por nossos valores morais, éticos e científicos. Quando se busca compreender a história 

dos cientistas, torna-se limitante percebê-los de maneira isolada e sem relações com tais contextos 

(ALFONSO-GOLDFARB; FERRAZ, 1993). Pois, para elaborar-se um retrato histórico coerente 

torna-se necessário “absorver o espírito” desse singular espaço-tempo, compreender os problemas 

sociais, dilemas éticos e científicos, como os que tangenciaram entre a religião e a ciência (filosofia 
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natural) durante o Renascimento no século XVI. Como também, o cenário de imaturidade 

científica/limitações teóricas e empíricas vivenciadas na prematura química dos séculos XVII e 

XVIII, além das distinções entre as racionalidades científicas defendidas no desenvolvimento 

evolutivo da Ciência (LAKATOS, 1978). “É isso que as ideias têm de bonito: por vezes elas geram 

indícios que, séculos mais tarde, nos ajudam a compreender os mistérios de suas próprias origens. A 

montanha nos ergue alto o bastante para que possamos finalmente ver as massas de terra que, afinal, 

a criaram” (JOHNSON, 2009, p. 53). 

Este presente episódio em Ciência24 visa apresentar e refletir sobre dois programas 

científicos concorrentes na História da Ciência, o programa do flogístico e o programa do calórico, 

os quais marcaram pontualmente o período pré-científico da química e o nascimento das bases 

teóricas da química moderna. No andamento deste trabalho buscar-se-á apresentar uma breve 

explanação de cada programa investigativo, de modo a discutir os pontos que levaram o programa 

do calórico a conquistar uma supremacia heurística em relação ao programa do flogístico. Tem-se a 

pretensão de refletir sobre o momento em que Lavoisier discute com Priestley acerca da descoberta 

do “ar desflogisticado” e, em seguida, será apresentado o programa calórico com o intuito de inferir 

sobre os pontos que denotam ao programa uma força heurística superior em relação ao programa do 

flogístico.  

 

METODOLOGIA 

 

Para mérito de esclarecimentos metodológicos este texto buscará abordar a temática do 

flogístico ao calórico de Lavoisier sob uma perspectiva histórico-filosófica da Ciência, utilizando-se 

de uma convergência epistemológica envolvendo as concepções em Ciência dos filósofos Imre 

Lakatos (1922-1974) e Gaston Bachelard (1884-1962). Para tanto, almejou-se pensar a escrita deste 

episódio tendo em vista um constante diálogo entre concepções divergentes e o entendimento de 

que para desenvolver textos em História da Ciência não basta apenas descrever uma história linear e 

acumulativa dos acontecimentos científicos. Com isso, a defesa de epistemologias científicas sem 

valorizar aspectos histórico-filosóficos corrobora em tornar vaga e limitante a grandeza que a 

História da Ciência poderia evidenciar ao pensamento científico contemporâneo (BACHELARD, 

2009; LAKATOS 1978). 

 

O PROGRAMA DO FLOGÍSTICO E SUA CAPACIDADE HEURÍSTICA 

 

Com fortes influências de princípios oriundos das teorias aristotélicas e alquimistas, o 

programa do flogístico desenvolveu-se com facilidade por uma comunidade científica ainda muito 

fragmentada e em busca de uma razão científica norteadora (BACHELARD, 2009; ALFONSO-

GOLDFARB; FERRAZ, 1993). Realizando uma análise histórica, o princípio lógico norteador do 

programa flogístico pautava-se em um genuíno equívoco observacional dos fenômenos naturais, 

visto que, as suas bases teóricas eram fundamentadas na observação direta do fenômeno químico 

fogo. Eram, portanto, constituídas por observações indutivas da experiência imediata, não 

valorizando observações que se construíssem a partir de elaborações teóricas enraizadas por 

                                                 
24 Esse episódio em Ciência, apresentado sob a forma de resumo expandido, constitui uma versão inicial do referido 

trabalho acadêmico que irá integrar um conjunto de textos sobre historicidade científica, os quais estão em fase de ela-

boração como produto de uma pesquisa em nível de Mestrado por um de seus autores. 
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métodos de contrates/reflexões dos dados elencados (BACHELARD, 2009). Além do mais, grande 

parcela dos cientistas, neste período, não delegava considerável relevância ao uso de balanças com 

necessária rigorosidade de precisão, não se preocupando, na maioria das vezes, com as pesagens 

iniciais e finais em seus experimentos. Fato este convergia a observações muito pautadas às análises 

diretas dos fenômenos e recheadas de misticismo nas suas conclusões (BACHELARD, 2009). 

O programa do flogístico teve início com Georg Ernst Stahl (1666-1743), químico e 

professor de medicina que, ao trabalhar na edição do livro A Physica subterrânea de Johann 

Joachim Becher (1635-1682), motivou-se a construir uma teoria que explicasse a técnica de 

fundição na área da mineração alemã, embasando-se, inicialmente, no princípio terra pinguis de 

Becher (STRATHERN, 2002). Além do mais, Stahl percebeu que o conceito terra pinguis poderia 

com eficiência resolver muitos “mistérios” em relação ao processo de combustão, calcinação, entre 

outros, envolvendo o calor, fogo e os metais (STRATHERN, 2002).   

O núcleo firme do flogístico baseava-se, principalmente, na ideia de que determinadas 

substâncias inflamáveis possuíam um princípio do fogo denominado de flogístico (do grego 

phlogistós: inflamável), que encontrava-se fixado em todas as substâncias que apresentavam 

inflamabilidade ou combustibilidade (MAGALHÃES; DA COSTA, 1994). O flogístico só era 

visível quando liberado ao ar, ou seja, quando encontrava-se no estado demonstrativo do fogo. 

Salienta-se que o flogístico tinha a característica de transitar entre os corpos, de acordo com um 

conjunto de princípios ou afinidades (ALFONSO-GOLDFARB; FERRAZ, 1993). “Quanto mais 

rico em flogisto fosse um corpo mais facilmente se inflamava e maior era a sua capacidade para o 

transmitir a outro corpo [...]” (MAGALHÃES; DA COSTA, 1994, p.9). Dessa forma, no 

entendimento do programa do flogístico, a madeira por conter esse princípio do fogo, quando 

queimada, libera-o ao seu meio natural: o ar, visto que só neste estado de calor e luz (chama) que o 

flogístico retorna a suas propriedades originais, restando assim, após a queima, as cinzas da 

madeira. Além do mais, segundo o programa científico, os processos de combustão eram iguais aos 

processos de calcinação metálica, já as reduções das cais e as calcinações reproduziam processos 

inversos (MAGALHÃES; DA COSTA, 1994).  

Como Lakatos (1978) infere, os cientistas possuem a “pele grossa”, ou seja, não abandonam 

as suas teorias de forma imediata mesmo apresentando fortes anomalias no cerne do seu programa 

investigativo. Bons exemplos desse empenho em manter um programa vigente foram as explicações 

ad hoc que o programa do flogístico apresentou para tentar responder às questões problemáticas que 

apontavam fortes deficiências em seu núcleo firme. Quando os flogisticistas foram questionados 

pela interação com o ar, logo foram tratando o ar como um transportador (sentido mecânico) de 

flogístico para explicar a relação do ar e os diferentes processos de transformação envolvendo o 

flogístico e as substâncias inflamáveis. Outra questão levantada à época relacionava-se ao aumento 

de peso no processo de calcinação metálica, pois a cal possuía um peso maior em relação ao metal 

original. A atitude dada para explicar esta anomalia fora criar dois tipos de flogístico: um com peso 

positivo e o outro com peso negativo (para o caso das calcinações metálicas) (ALFONSO-

GOLDFARB; FERRAZ, 1993). Cabe salientar que essa explicação ad hoc não produzia uma 

abrangência universal como teoria, logo sendo apenas válida para o caso dos metais. Além do mais, 

o cinturão protetor do programa flogistiano constituía-se em defesas fracas, tanto teóricas como 

experimentais, apesar do flogístico ter sido bem aceito por quase toda a Europa no século XVII e 

XVIII (JOHNSON, 2009). A tendência a apenas se auto-explicar tornou-se uma constante 

característica de sua força heurística como programa científico, deixando de predizer e corroborar 
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fatos novos. 

 Os estudos envolvendo os diferentes ares nos séculos XVII e XVIII expressam um 

importante passo que o pensamento químico desenvolveu em sua história. Destaca-se que os 

trabalhos realizados por Robert Boyle (1627- 1691), Joseph Black (1728-1799), Henry Cavendish 

(1731-1810), Joseph Priestley (1733-1804), Carl Wilhelm Scheele (1742-1786), entre outros 

cientistas importantes neste período, ajudaram a fomentar pontuais críticas ao programa do 

flogístico. O cenário científico estava adentrando um contexto mais propício para questionamentos 

que motivavam discussões quanto à composição dos ares.  

No entanto, um dos momentos mais singulares que este episódio em Ciência retrata é o 

ponto envolvendo Joseph Priestley e Antonie Laurent Lavoisier. Salienta-se isso pelo valor 

histórico-científico que um simples encontro envolvendo dois cientistas pode inaugurar a 

transformação de uma nova visão de mundo, como também, construir o caminho para a construção 

teórica dos eixos basilares de uma ciência (JOHNSON, 2009). 

  

O ENCONTRO DE JOSEPH PRIESTLEY E ANTOINE LAURENT LAVOISIER: UMA 

CONVERSA REGIDA POR PONTOS DE VISTA DIVERGENTES  

 

Joseph Priestley foi um apaixonado empirista da Ciência; tinha prazer em divulgar os 

resultados dos seus experimentos, não importando se estavam maduros de reflexões teóricas ou não 

(JOHNSON, 2009). Possivelmente Priestley foi um dos primeiros cientistas a perceber a relação da 

respiração das plantas com a respiração dos animais, descobrindo assim o nosso tão importante 

oxigênio em seus experimentos envolvendo óxido de mercúrio, raminhos de hortelã, velas e 

camundongos. No entanto, Priestley percebeu a sua descoberta analisando sob a linha teórica do 

programa do flogístico, e, dessa forma, compreendeu que o oxigênio seria um ar sem flogístico, ou 

seja, um “ar desflogisticado”. Priestley era um fervoroso divulgador científico, adorava conversar 

sobre ciência, e em uma de suas conferências envolvendo filósofos franceses, entre os quais estava 

presente o químico francês Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794). Priestley relata o seu 

experimento envolvendo a descoberta do “ar desflogisticado”, em meio a um discurso fascinante 

sobre ciência (JOHNSON, 2009). Lavoisier, na época, já havia de certo modo encontrado em suas 

análises experimentais muitos pontos fracos quanto ao programa do flogístico, então, refletiu a 

cerca das informações que Priestley sob um ponto de vista teórico possivelmente diferente dele 

(STRATHERN, 2002). 

 Lavoisier e Priestley possuíam perfis como cientistas muito distintos, Priestley não 

costumava dar ênfase aos aspectos teóricos e quantitativos, como o uso de balanças para realizar 

medições das suas amostras analisadas. Era um empirista que não denotava muita rigorosidade 

teórica no método empírico (JOHNSON, 2009). Por outro lado, Lavoisier era um planejador de 

projetos, gostava de investigar problemas científicos e os planejava meticulosamente com a 

rigorosidade e atenção ao seu método empírico. Creditava ênfase a análises que possuíam a razão 

como norte observacional, buscando afastar-se de conclusões pautadas que se distanciavam da 

lógica evidenciada pelos resultados experimentais (ALFONSO-GOLDFARB; FERRAZ, 1993). 

Portanto, o olhar científico construído pela visão teórico-metodológica de Lavoisier valorizava uma 

concepção científica que compreende a ciência como uma construção racional, a qual desenvolve-se 

a partir da busca por resoluções de problemas. Como também, enfatiza uma necessária dialeticidade 

entre técnica e teoria, através dos seus aparatos tecnológicos (balança, lente ustória, entre outros) 
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como extensões teóricas em suas análises experimentais (BACHELARD, 2009). 

 

O PROGRAMA DO CALÓRICO COMO UM CONCORRENTE AO FLOGÍSTICO 

 

O conceito de calórico, apesar de também ser um fluído imponderável, distinguia-se 

significativamente em relação ao flogístico, pois considerava-se que o calórico se relacionava às 

variações de temperatura envolvendo os diferentes tipos de corpos. Reitera-se que o programa do 

calórico abriu o caminho para o campo de estudo da termoquímica, como também conseguiu 

responder com suprema força heurística muitas questões estruturais do pensamento químico que o 

programa flogístico atendia de maneira mediana. Lavoisier foi, paulatinamente, se distanciando 

dessas defesas teóricas e construindo/defendendo hipóteses contrárias. Adotou como princípio 

implícito a pesagem das substâncias, rigor este pouco utilizado entre seus cientistas contemporâneos 

(MARTINS; MARTINS, 1993).  

O programa flogístico apresentava-se como um limitador de perguntas; calcando-se no 

concreto observável, de modo a minimizar o surgimento de audaciosas reflexões envolvendo os 

fenômenos naturais (BACHELARD, 2009). Ao passo que Lavoisier compreendia o programa do 

flogístico, cada vez mais, como um conjunto de ideias que não aportavam grandes explicações 

teóricas e nem forneciam um quadro significativo de perguntas, enfatizava a convicção de que toda 

transformação das substâncias deveria ser explicada, como também, medida rigorosamente. 

Lavoisier tinha na balança um grande porto seguro em suas análises experimentais.  

 O programa do calórico refutou vários pontos essenciais do núcleo firme e do cinturão 

protetor do flogístico, como, por exemplo, o princípio da interconversibilidade envolvendo os 

elementos fundamentais (influência da alquimia). Através de um experimento que Boyle havia feito 

em que supostamente tivera conseguido transformar água em terra, Lavoisier refutou, através da sua 

segunda tentativa experimental, utilizando das medidas precisas das massas iniciais e finais do 

experimento. Refletiu que o que de fato havia ocorrido era o desgrudamento de um pedaço do 

recipiente que estava imerso na água aquecida (ALFONSO-GOLDFARB; FERRAZ, 1993). Outra 

importante refutação experimental envolveu a origem da água, na qual Lavoisier provou 

empiricamente que a água é formada a partir da reação química envolvendo os gases hidrogênio e 

oxigênio. Salienta-se que Cavendish havia realizado a mesma experiência anteriormente, no 

entanto, Cavendish a explicou sobre o ponto de vista do programa do flogístico (STRATHERN, 

2002). A ideia do ar como um transportador mecânico de flogístico também foi refutada pelo 

programa do calórico, visto que uma das ideias centrais do núcleo firme do programa do calórico 

baseava-se na defesa do processo de combustão consistir em uma transformação química 

envolvendo o ar oxigênio em contato com substância inflamáveis. 

Lavoisier construiu uma tabela de substância simples contendo 33 elementos (incluindo o 

calórico e a luz como elementos); juntamente com os químicos Berthollet, Fourcroy e Guyton de 

Morveau construíram uma nova nomenclatura química, redimensionando a química para um viés 

relevantemente racional e quantitativo ao campo científico (BACHELARD, 2009). Além do mais, 

Lavoisier foi o responsável pelos nomes dos gases hidrogênio (gerador de água), oxigênio (gerador 

de ácido ou princípio acidificante) e o azoto (sem vida), este último, justamente pelas suas 

observações de que o gás “alheio à vida” (nitrogênio) não favorecia a combustão e, também, não se 

relaciona à respiração (JOHNSON, 2009).  

Por outro lado, a história de Lavoisier vai ao encontro de uma das maiores e influentes 
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revoluções que a humanidade já presenciou: a revolução francesa. Além de ser cientista, Lavoisier 

também trabalhava para uma empresa de recolhimento de impostos não muito bem vista pelos 

revolucionários franceses no cenário caótico do final do século XVIII. Dessa forma, foi levado a 

julgamento e condenado à guilhotina pelos líderes daquela revolução em um período dominado pela 

força da ignorância humana em detrimento da evolução racional do pensamento científico 

(STRATHERN, 2002). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim, a história que contempla o flogístico ao calórico de Lavoisier transita por 

importantes momentos da evolução psicológica do pensamento científico, como o pós-

renascimento, a ruptura do pensamento químico com os princípios elementares da alquimia; tem-se 

a química adentrando em um contexto quantitativo e com viés significativamente racional 

(BACHELARD, 2009). A História da Ciência nos mostra que o pensamento científico avança à 

medida em que se fomenta a pluralidade teórica no campo da ciência, de modo a valorizar as 

perguntas audaciosas como força motriz de sua essência (BACHELARD, 2009; LAKATOS, 1978). 

Dessa forma, tem-se que o programa do flogístico contemplava uma gama de obstáculos 

epistemológicos, evidenciados por exemplo, pelas concepções ingênuas e imediatistas oriundas da 

alquimia articulada às defesas aristotélicas sobre o entendimento da natureza. Bem como, enfatiza-

se que a heurística negativa do programa flogístico possuía uma corpo teórico muito superior em 

relação a sua heurística positiva, e dessa forma, evidenciando o seu caráter regressivo como 

programa investigativo em relação ao programa do calórico. 
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RESUMO 

As dificuldades de aprendizagem e o desinteresse do aluno pela matemática muitas vezes é 

decorrente do modelo de ensino tradicional.Nos dias atuais com os avanços dos recursos 

tecnológicos, são fatores que acabam por influenciarna educação matemática. Os softwares 

educacionais são construídos para ser usado especificamente no âmbito educacional e seguem uma 

concepção educacional. Este trabalho analisou o uso de softwares educativos como auxílio na 

aprendizagem da matemática, apresentando-os como uma possibilidade de tornar as aulas mais 

motivadoras. O estudo consiste em uma revisão de literatura desenvolvida com base nos estudos 

sobre os softwares na educação matemática. Foi possível observar na pesquisa dos artigos inclusos 

na revisão, que todos os autores concluíram que o aluno se sente mais motivado, entusiasmado e 

confiante quando relaciona o conteúdo teórico com o visual que é proporcionado pelos softwares 

matemáticos. Os softwares quando aplicados em sala de aula como um recurso a mais para a 

aprendizagem, o retorno é imediato, além de contribuir para a criação de um ambiente 

diferenciado.Outro ponto importante a destacar é a reciclagem dos professores para a utilização dos 

recursos tecnológicos disponíveis na rede, precisam ser aceitos e utilizados com frequência, para isso, 

ressalta-se a importância de estudos que tratem sobre o tema em questão. 

 
 

Palavras-Chave:TIC’s, Matemática, Tecnologias da Informação e Comunicação, Softwares. 
 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Não é de hoje que se discute sobre educação matemática e mundo virtual, mais propriamente 

sobre os softwares na educação.  Santos (2008) acredita que com os softwares é possível investigar 

diferentes variações de uma construção geométrica, por exemplo, e, consequentemente, inferir 

propriedades, chegar a generalizações e verificar teoremas. 

Segundo Borba e Villarreal (2005) o principal feedback dado pelos softwares se refere ao 

aspecto visual. Com um software gráfico, como o Winplot (uma ferramenta computacional para 

fazer gráficos 2D e 3D de maneira bastante simples), por exemplo, os estudantes podem inserir uma 

função e gerar um gráfico que apresenta o seu comportamento. 

Os softwares têm uma importante condição de visualização, que junto com a teoria, faz o 

aluno ter maiores possibilidades de entender a matéria proposta pelo professor e se deslumbrar com 

o conhecimento adquirido. 

As novidades tecnológicas e a grande variedade de softwares educativos disponíveis no 

mercado virtual, podem contribuir de forma expressiva para facilitar o processo ensino-
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aprendizagem e oferecer para o educador diferentes e enriquecedoras alternativas didáticas 

auxiliares. Além de ser uma forma de inserir o aluno no contexto escolar. 

Cybis (2002) faz referência a estudos realizados em Psicologia e aborda duas escolas: 

comportamentalista e construtivista. A escola comportamentalista enfoca exclusivamente a relação 

entre o estímulo e o comportamento humano observável, e a escola cognitivista/construtivista 

postula a existência e propõe modelos teóricos para diversas estruturas  

Esta pesquisa teve como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre a importância dos 

softwares na educação matemática, no período entre 2010 a 2016, a fim de verificar quais softwares 

estão sendo trabalhados e como estes softwares estão sendo trabalhados. Para isso, a revisão 

literária vem junto com os resultados, detalhando cada artigo incluso neste estudo. 

 
 

METODOLOGIA 
 

O estudo consiste em uma revisão de literatura (RL) desenvolvida com base nos estudos 

sobre os softwares na educação matemática. Bento (2012) destaca que a RL é uma parte vital do 

processo de investigação e está relacionada com a sua área de estudo, logo é uma análise 

bibliográfica pormenorizada, referente aos trabalhos já publicados sobre o tema. 

Para a obtenção dos artigos a serem analisados, utilizaram-se os descritores “educação 

matemática e softwares” e “softwares na educação”, na base de dados Scielo (ScientificElectronic 

Library Online). O período de pesquisa incluiu estudos publicados entre 2010 a 2016. 

A inclusão ou exclusão dos artigos foi definida num primeiro instante pela análise dos 

títulos, resumos e palavras-chave dos estudos publicados no Scielo. Logo após, realizou-se a leitura 

na integra dos estudos pré-selecionados para definir as publicações que se enquadravam ou não no 

presente estudo. Para a realização desse processo de inclusão seguiu-se os passos de Sobral & 

Mansur (2013), em que os autores sugerem analisar o tipo de publicação, verificar a abordagem da 

pesquisa, estratégia, procedimento de coleta de dados e procedimento de análise de dados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este tópico apresenta os principais resultados de pesquisa dos estudos referentes aos 

softwares na educação matemática. Foram encontrados no total de 17 artigos utilizando os 

descritores na base de dados Scielo, dos quais 12 se encaixaram nos critérios de inclusão da revisão. 

No Quadro 1 são apresentados os estudos realizados no período entre 2010 a 2016 e 

publicados no periódico Scielo. 

Henriques e Almouloud (2016) acreditam que a integração de ambientes computacionais de 

aprendizagem, nas práticas efetivas em sala de aula, é necessária por se constituir como recurso 

auxiliar de aprendizagem dos estudantes. 

Na pesquisa de Souza e Passos (2015), os participantes do seu estudoentenderam o 

softwareSuperLogo como mais um recurso que pode auxiliar na aprendizagem dos alunos. Colocar 

em movimento softwares matemáticos, ideias pedagógicas, ideias relativas às estratégias de ensino, 

conceitos matemáticos, e o conhecimento que possuem sobre a aprendizagem, fazem toda a 

diferença na hora de ensinar matemática e interagir com o aluno na sala de aula. 
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Quadro 1 – Revisão na base de dados Scielo sobre softwares na educação matemática 

 
Autor/Ano Temática de Estudo Foco Software Descrição do Software 

Henriques e 

Almouloud 

(2016) 

Teoria de Registros de 

Representação 

Semiótica 

Cálculo 

diferencial e 

integral 

Maple É um softwarepara Matemática 

avançada que inclui ferramentas 

para álgebra, equações 

diferenciais, análise matemática, 

matemática discreta, cálculo 

gráfico e numérico. 

Souza e Passos 

(2015) 

SuperLogo como 

recurso didático 

Matemática dos 

Anos Iniciais 

SuperLogo O Logo é uma linguagem de 

programação que possibilita o 

processamento de listas e de 

criação de procedimentos. 

Molina et al. 

(2014) 

Construção de um 

teorema 

Geometria Cabri 

Géomètre 

O CabriGéomètrepermite 

construir e explorar objetos 

geométricos interativamente. 

Mota e Laudares 

(2013) 

Estudo de planos, 

cilindros e quádricas 

Geometria 

Analítica 

Winplot É uma excelente ferramenta 

computacional para fazer gráficos 

2D e 3D. 

Abar e 

Alencar(2013) 

Oficina de formação 

continuada 

Design 

Experiments 

GeoGebra Software matemático que reúne 

geometria, álgebra e cálculo. 

Gonçalves e Reis 

(2013) 

Aplicações das 

Derivadas 

Cálculo GeoGebra Software matemático que reúne 

geometria, álgebra e cálculo. 

Dazzi e Dullius 

(2013) 

Teste com questões de 

vestibular 

Funções 

polinomiais 

Graphmatica É um software muito poderoso 

por utilizar um grande número de 

funções matemáticas. 

Lopes (2013) Atividades 

Investigativas 

Trigonometria GeoGebra Software matemático que reúne 

geometria, álgebra e cálculo. 

Isotane e 

Brandão 

(2013) 

Progressões 

geométricas, 

somatórios, 

convergência, entre 

outros 

Geometria 

Interativa 

iGeom É um sistema gratuito que 

permite ao usuário realizar 

construções geométricas e 

interagir com elas. 

Silva e Penteado 

(2013) 

Estudo do Software 

GeoGebra como 

ferramenta para a sala 

de aula 

Geometria GeoGebra É um software matemático que 

reúne geometria, álgebra e 

cálculo. 

Iunes e Santos 

(2013) 

Estudos sobre a 

aplicação de softwares 

na sala de aula 

Geometria Software em 

geral 

Softwares Matemáticos 

Sant'Ana et al. Cursos online de Geometria Geometricks e Geometricks é uma plataforma 
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(2012) formação continuada de 

professores – 

atualização de 

professores sobre 

softwares na 

matemática 

Winplot possível de construir objetos 

geométricos como pontos, retas, 

segmentos de retas, 

circunferências, ponto médio de 

segmentos, retas paralelas e 

perpendiculares 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Molina et al. (2014) constataram que o software CabriGéomètre aplicado na educação 

matemática é mais um recurso para o professor na sala de aula, tornando o estudo da geometria 

desafiante para o aluno. Os autores afirmam quando o aluno usa o softwareCabriGéomètre para 

resoluções de problemas geométricos, os educandos enxergam melhor as soluções.  

Mota e Laudares (2013) em seu trabalho a respeito do softwareWinplot, concluem que o 

saber-fazer, explorado em diversas situações e com diferentes superfícies, relacionando a equação 

(álgebra) à figura (geometria), favoreceu o desenvolvimento do pensamento racional e uma melhor 

compreensão conceitual em Geometria Analítica.E ainda, os alunos quando usaram o software 

Winplotconseguiram analisar as figuras em cima das equações,observando os mínimos detalhes 

possíveis das figuras no espaço.  

Abar e Alencar (2013) observaram no seu estudo relacionando Design Experimentscom o 

softwareGeoGebra, que os professores em sua maioria conseguiram alcançar o processo de 

instrumentalização, uma vez que, por exemplo, localizaram corretamente as ferramentas necessárias 

para a construção do triângulo equilátero, configurando o ambiente GeoGebra.  

Gonçalves e Reis (2013) com base na pesquisa realizada concluem que a utilização de 

softwares na matemática podecontribuir para ressignificação dos conhecimentos dos alunos em 

relação às aplicações das derivadas. Contribuindo também para a criação de um ambiente de 

aprendizagem diferenciado e complementar à sala de aula, e para a formação de um "novo" 

professor de Matemática do Ensino Fundamental, Médio e Ensino Superior. 

Dazzi e Dullius (2013) através de seus estudos sobre o softwareGraphmatica, observaram 

que, após a realização das atividades com o Graphmatica, os alunos demonstraram confiança e 

entusiasmo. Os autores acreditam que planejar situações interessantes de trabalho em que os alunos 

participem de sua própria aprendizagem faz com que eles próprios, diante de dificuldades, tentem 

superá-las. 

No estudo de Lopes (2013), entre as potencialidades apresentadas pelo software GeoGebra 

no ensino e na aprendizagem de trigonometria, por meio de atividades investigativas, estão 

principalmente, a construção, o dinamismo, a investigação, visualização e argumentação. 

Para Isotane e Brandão (2013) o trabalho da geometria interativa utilizando do software 

iGeom, proporcionam ao aluno o aprimoramento das suas habilidades matemáticas e geométricas. 

Silva e Penteado (2013) concluem que quando o professorse vincula a um grupo ele 

consegue estímulo e condições para refletir e encarar os imprevistos decorrentes de um ambiente 

computacional, o que impulsiona o movimento para o desenvolvimento profissional. 

Em sua pesquisa Iunes e Santos (2013), acreditam que a possibilidade de interação direta 

entre os alunos e o computador delineia uma nova dinâmica de trabalho, que permite o livre fluxo 

de aprendizagens. 

Sant'Ana et al. (2012) discursam a respeito da importância da reciclagem do professor, que o 

mesmo tem que incluir recursos digitais como os softwares em suas aulas. E que para buscar o 
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conhecimento, o docente deve fazer cursos mesmo que a distância. 

Pode-se observar, com base nos estudos encontrados no período entre 2010 a 2016, que a 

maioria dos softwares matemáticos são utilizados na disciplina de geometria. 
 

CONCLUSÕES 

 

Existe atualmente uma infinidade de materiais disponíveis que foram elaborados para 

explorar conteúdos no ambiente virtual como forma de dinamizar aulas de matemática e outras 

disciplinas afim, o que torna necessário realizar estudos e reconhecer os diversos softwares 

educativos para que possam ser aplicados como recurso didático para apoiar, reforçar ou 

complementar as aulas teóricas. 

Com base neste estudo pode-se percebe que os softwares quando aplicados em sala de aula 

como um recurso a mais para a aprendizagem, o retorno é imediato, além de contribuir para a 

criação de um ambiente diferenciado. Outro ponto importante a destacar é a reciclagem dos 

professores para a utilização dos recursos tecnológicos disponíveis na rede. 

Os recursos tecnológicos à educação, precisam ser aceitos e utilizados com frequência, para 

isso, ressalta-se a importância de estudos que tratem sobre o tema em questão. 
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RESUMO 

Neste trabalho apresentamos os resultados de uma revisão de literatura referente ao uso das Tecno-

logias de Informação e Comunicação (TIC) no ensino da Matemática. O objetivo desta revisão foi 

mapear trabalhos que abordam esse tema em periódicos científicos online, no período de 1995 a 

2016. Os trabalhos foram selecionados pela presença da palavra tecnologia nos títulos e resumos 

das obras. A escolha dessa palavra chave foi no intuito de selecionar trabalhos que se referem à te-

mática Tecnologias de Informação e Comunicação. Dentre esses trabalhos foram selecionados os 

desenvolvidos e/ou que se referiam à área de Matemática. Nessas buscas foram encontrados um 

total de 15 trabalhos. A análise das produções sobre a temática Tecnologias de Informação e Comu-

nicação salientou que professores e/ou pesquisadores procuram desenvolver atividades utilizando os 

recursos das TIC no ensino de diversos conteúdos buscando potencializar o processo de ensino e 

aprendizagem. Outro aspecto evidente na análise das produções se refere à preocupação dos autores 

quanto à formação inicial e continuada dos professores para o uso das TIC no processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática. Diante da análise das produções, evidencia-se a preocupação dos 

pesquisadores em usar as TIC no processo de ensino e aprendizagem, buscando contribuir na com-

preensão dos conceitos matemáticos e no desenvolvimento das capacidades dos estudantes. 

 
Palavras-chave: Tecnologias digitais, TIC, Ensino, Matemática. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 As tecnologias são parte da vida e do cotidiano das pessoas. Segundo Oliveira, Gonçalves e 

Marquetti (2015), às tecnologias fazem parte do meio social e estão transformando as relações do 

indivíduo com o conhecimento. As pessoas aprendem em diversos espaços e momentos, utilizando 

diferentes recursos.  

Nessa perspectiva se torna importante analisar quais são os recursos das TIC que estão sen-

do empregados no processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Nesse sentido, a proposta 

deste trabalho é apresentar as possibilidades de uso das TIC no ensino da Matemática, podendo ser-

vir de material de apoio para os professores que desejam utilizar seus recursos no ensino da Mate-

mática, além de ser um conhecimento importante para a realização de futuras pesquisas nessa área.  

 Esta revisão de literatura buscou mapear os trabalhos que discorrem sobre a utilização das 

TIC no ensino da Matemática em periódicos online (Quadro 1), no período de 1995 a 2016. Este 
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trabalho compreende uma amostra das publicações existentes, dessa forma não tenciona ser comple-

to.  

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

 O mapeamento das produções deu-se por buscas realizadas em periódicos digitais (Quadro 

1) da área de educação/ensino de Matemática, no período de1995 a 2016. A seleção das produções 

teve por prerrogativa a presença da palavra tecnologia nos títulos e resumos das obras, no intuito de 

selecionar trabalhos que se referem à temática Tecnologias de Informação e Comunicação. Dentre 

esses trabalhos foram selecionados os desenvolvidos e/ou que se referiam à área de Matemática. 

Nessas buscas foram encontrados um total de 15 trabalhos. A escolha dos periódicos deve-se a sua 

relação com a área de ensino de Matemática e consequentemente acerca do tema pesquisado. 

 
Quadro 1 - Periódicos consultados 

Periódico Período da 

consulta 

Endereço 

Aprendizagem Significativa em Revista   2011-2015 http://www.if.ufrgs.br/asr/ 

BOLEMA  2009-2016  http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.p

hp/bolema 

Boletim GEPEM   1995-2016 http://www.ufrrj.br/SEER/index.php?journal=gepem 

Ciência e Ensino   1996-2015 http://prc.ifsp.edu.br/ojs/index.php/cienciaeensino 

Educação Matemática em Revista - RS  2009-2016  http://sbemrs.org/revista/index.php/2011_1/index 

Educação Matemática Pesquisa  1999-2016  http://revistas.pucsp.br/index.php/emp/index 

Ensaio: pesquisa em educação em Ciências    1999-2015 http://www.portal.fae.ufmg.br/seer/index.php/ensaio 

Ensino de Ciências e Tecnologia em Revista  2011-2016  http://srvapp2s.urisan.tche.br/seer/index.php/encitec 

Experiências em Ensino de Ciências  2006-2016  http://if.ufmt.br/eenci/ 

Investigação em Ensino de Ciências -IENCI   1996-2016 http://www.if.ufrgs.br/ienci/ 

Modelagem na Educação Matemática   2010 http://proxy.furb.br/ojs/index.php/modelagem/index 

Praxis Educativa  2006-2016 http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducati

va 

Professor de Matemática OnLine 2013-2016  http://pmo.sbm.org.br 

Revista de Matemática, Ensino e Cultura - 

REMATEC 

2006- 2016 http://www.rematec.net.br 

Revista de Ensino de Ciências e Matemática – 

RenCiMa 

2010-2016  http://revistapos.cruzeirodosul.edu.br/index.php/renci

ma/index  

Revista de Educação, Ciências e Matemática 2011-2016  http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/recm 

http://revistapos.cruzeirodosul.edu.br/index.php/rencima/index
http://revistapos.cruzeirodosul.edu.br/index.php/rencima/index
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Revista da Educação Matemática da 

Universidade Federal de Ouro Preto 

2011 http://www.cead.ufop.br/jornal/index.php/redumat 

Revista do Instituto GeoGebra Internacional 

de São Paulo 

2012-2016  http://revistas.pucsp.br/index.php/IGISP 

Revista Eletrônica Debates em Educação 

Científica e Tecnológica 

2011-2016  

 

http://ojs.ifes.edu.br/index.php/dect 

Revista Eletrônica Sala de Aula em Foco  2012-2016  http://ojs.ifes.edu.br/index.php/saladeaula 

Revista Paranaense de Educação Matemática 2012-2016  www.fecilcam.br/rpem 

Vidya 2000-2016  http://www.periodicos.unifra.br/index.php/VIDYA 

 Fonte: construído pelas autoras.  

 

ARTIGOS REVISADOS 

 

A seguir são descritos os autores e títulos dos artigos, encontrados no mapeamento realizado 

e um breve relato dos trabalhos.  

 Miskulin et al. (2006) em seu artigo “Identificação e Análise das Dimensões que Permeiam 

a Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação nas Aulas de Matemática no Contexto 

da Formação de Professores”, tiveram como objetivo investigar, identificar e analisar os limites e 

as potencialidades do uso dos computadores nas aulas de Matemática. Os autores buscam proporci-

onar aos educadores aspectos teórico-metodológicos a respeito da implementação da tecnologia no 

contexto educacional e suas influências na prática pedagógica, pontuando que, com o avanço da 

ciência e da tecnologia faz-se necessário uma nova cultura profissional, a qual prioriza novos co-

nhecimentos e novos olhares sobre o processo de formação de professores. 

Flores (2008) em seu artigo “Saber, tecnologia e representação na arte Militar do século 

XVII: a propósito da obra de Luís Serrão Pimentel” procurou refletir sobre como o saber, a técnica 

e a representação deveriam trabalhar juntas na feitura de um espaço regular, calculado e visível, um 

espaço militar, a partir da obra de Luís Serrão Pimentel. O autor coloca que ver o modo como numa 

determinada época e cultura a Matemática, a técnica e a representação constroem o espaço significa 

adentrar na história da Matemática, possibilitando a discussão dessa história no ensino atual. 

O artigo “Trabalho colaborativo e a utilização das tecnologias da informação e comunica-

ção na formação do professor de Matemática” de autoria de Costa e Lins (2010) discute a impor-

tância do professor de Matemática em sua formação docente, ter contato com as tecnologias, refle-

tindo sobre o uso destas no ensino e aprendizagem dos conteúdos de Matemática. Os autores colo-

cam que a colaboração entre os diversos profissionais da educação constitui-se em um meio neces-

sário para viabilizar novas formas de disseminar o conhecimento matemático por meio do uso das 

TIC. 

Marin e Penteado (2011) em seu artigo “Professores que utilizam tecnologia de informação 

e comunicação para ensinar Cálculo” tiveram por objetivo compreender como professores do ensi-

no superior usam as TIC em suas aulas de Cálculo. Segundo os resultados apresentados por esses 

autores os professores querem se adequar e preparar seus alunos para o uso das TIC. Os autores 

ainda destacam que as TIC proporcionam a organização de atividades pedagógicas com maior po-
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tencial para a aprendizagem e que seriam impossíveis de serem feitas somente com o uso de lápis e 

papel.   

Lütchemeyer e Scheffer (2011) em seu artigo “Objetos de aprendizagem na construção do 

conceito de logaritmos” realizaram um estudo a respeito da construção de um objeto de aprendiza-

gem (OA) na área da matemática relativo à conceituação e aplicações dos logaritmos para o Ensino 

Médio. Segundo esses autores os OA podem ser utilizados para enriquecer as aulas e proporcionar 

aos alunos um aprendizado diferenciado e significativo, promovendo seu desenvolvimento integral, 

tornando-o sujeito no processo educativo.  

Diniz e Borba (2012) em seu artigo “Leitura e Interpretação de Dados Prontos em um Am-

biente de Modelagem e Tecnologias Digitais: o mosaico em movimento” buscaram compreender, 

como os estudantes utilizam os dados prontos coletados na internet, ou seja, como eles os apresen-

tam e os interpretam nos relatórios escritos e nas apresentações orais de projetos de modelagem. Os 

autores ressaltam que esta interação apresenta um aspecto não abordado pela literatura, dentro da 

sinergia entre modelagem e tecnologias digitais.  

O artigo “Modelagem Matemática e Tecnologias de Informação e Comunicação: a realida-

de do mundo cibernético como um vetor de virtualização”, de autoria de Vecchia e Maltempi 

(2012), discute a relação entre Modelagem Matemática e realidade do mundo cibernético. Os auto-

res procuraram observar uma situação envolvendo o uso de tecnologias e a Modelagem Matemática, 

apresentando as influências do espaço/tempo na construção de um modelo representativo de uma 

determinada situação, caracterizando a realidade do mundo cibernético no exemplo dado, o proble-

ma da corda, como um vetor de virtualização. 

Kalinke, Mocrosky e Estephan (2013) em seu artigo “Matemáticos, educadores matemáticos 

e tecnologias: uma articulação possível” tiveram por intenção mostrar a relação entre matemáticos 

e tecnologias, evidenciando a participação de matemáticos no desenvolvimento e utilização de no-

vas tecnologias. Os autores ressaltam que as contribuições dos matemáticos sempre foram impor-

tantes no desenvolvimento e análise de novas tecnologias.  

Santos, Miarka e Siple (2014) em seu artigo “O uso de Blogs como Tecnologia Educacional 

Narrativa para a Forma/Ação inicial docente” tiveram como objetivo discutir a utilização de blogs 

como um dos instrumentos de avaliação da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado de um 

Curso de Licenciatura em Matemática. Os autores concluíram que os blogs permitiram trazer à tona 

indícios de experiência dos alunos, que puderam ser problematizados, gerando novas discussões. 

Também impulsionaram a criatividade dos estudantes, ficando evidente sua preocupação com os 

leitores.  

Uma investigação envolvendo o uso do software SuperLogo foi desenvolvida por Oliveira e 

Marcelino (2015) em seu artigo “Adquirir fluência e pensar com tecnologias em educação matemá-

tica: uma proposta com o uso do software SuperLogo”. A investigação foi desenvolvida com um 

grupo de professores da Educação Básica, no intuito de compreender de que maneira os mesmos, 

em atividade sobre problemas matemáticos, adquirem fluência no uso da interface e pensam as 

questões matemáticas a partir do emprego da tecnologia digital. Os resultados apontam que os pro-

fessores conseguiram ampliar as conexões entre o conhecimento matemático que dispunham e o 

desenvolvimento da fluência em relação ao software, indicando possibilidades de emprego de tais 

recursos com seus estudantes no desenvolvimento dos conteúdos matemáticos.  

Oliveira, Gonçalves e Marquetti (2015) em seu artigo “Reflexões acerca da tecnologia e sua 

inserção na pesquisa em educação matemática” discorrem sobre o papel das tecnologias na cons-
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trução do conhecimento matemático a partir de estratégias didáticas que permitem o emprego da 

visualização, da experimentação e o dinamismo. Os autores concluíram que o conhecimento mate-

mático se constitui a partir de intervenções realizadas entre seres humanos com mídias. As tecnolo-

gias reorganizam o pensamento e o processo de aquisição de fluência nas mesmas condiciona a 

produção de diferentes formas de conhecimento matemático. 

Borba, Almeida e Chiari (2015) em seu artigo“Tecnologias Digitais e a relação entre teoria 

e prática: uma análise da produção em trinta anos de BOLEMA”, apresentam uma análise das pes-

quisas envolvendo as Tecnologias Digitais e seu uso na sala de aula de Matemática no Brasil, que 

foi constituído pelas publicações que abordaram essa temática nos trinta anos de existência da revis-

ta BOLEMA. Os autores ressaltam que o tema desta edição da revista está associado à ideia de co-

mo as pesquisas se traduziram em práticas efetivas na sala de aula, presencial ou virtual, ou como 

elas podem ter influenciado práticas já existentes. Essa temática foi abordada para as Tecnologias 

Digitais na pesquisa e na prática.   

Javaroni e Zampieri (2015) em seu artigo “O Uso das TIC nas Práticas dos Professores de 

Matemática da Rede Básica de Ensino: o projeto Mapeamento e seus desdobramentos” tiveram 

como objetivo geral identificar como as TIC vêm sendo utilizadas nas aulas de Matemática do En-

sino Fundamental. Os autores têm desenvolvido ações de formação continuada com professores de 

Matemática, buscando articular o uso das TIC com os conteúdos da disciplina de Matemática. Os 

autores argumentam que o desenvolvimento de projetos dessa natureza possibilita um trabalho co-

laborativo de pesquisa, que tem por consequência o incentivo da articulação entre pós-graduação, 

licenciaturas e escolas da rede pública de Educação Básica. 

Tenório, Oliveira e Tenório (2016) em seu artigo “Mapeamento da inserção das tecnologias 

de informação e comunicação na prática de ensino de professores de matemática” investigaram o 

uso das TIC por professores de Matemática da Educação Básica. A maioria dos participantes da 

pesquisa destacaram a importância de inserir as TIC no ensino e aprendizagem. Muitos relataram 

que já as haviam utilizado, pelo menos uma vez, em aulas ou atividades extraclasse. Segundo os 

autores os professores demonstraram vontade de inserir as TIC em sua prática docente, mas muitos 

relataram que se sentem inseguros. 

Richit (2016), em seu artigo“Interfaces entre as tecnologias digitais e a resolução de pro-

blemas na perspectiva da Educação Matemática”, discute sobre as tecnologias digitais e a resolu-

ção de problemas, na perspectiva da Educação Matemática, evidenciando aspectos históricos, polí-

ticos e epistemológicos. A autora ressalta que há uma interface social entre resolução de problemas 

e as tecnologias digitais, tanto nas práticas sociais das pessoas quanto no processo de apropriação de 

conhecimentos em Matemática. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A análise das produções sobre a temática Tecnologias de Informação e Comunicação salien-

tou que professores e/ou pesquisadores procuram desenvolver atividades usando os recursos das 

TIC no ensino de diversos conteúdos buscando potencializar o processo de ensino e aprendizagem.  

 Outro aspecto evidente na análise das produções se refere à preocupação dos autores das 

obras quanto à formação inicial e continuada dos professores para o uso das TIC no processo de 

ensino e aprendizagem da Matemática.  
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 Verificou-se também a iniciativa de alguns autores em mapear os trabalhos já existentes na 

literatura, buscando apresentar alternativas de emprego dos recursos das TIC no ensino da Matemá-

tica.  

 Diante da análise das produções, evidencia-se a preocupação dos pesquisadores em usar as 

TIC no processo de ensino e aprendizagem, buscando contribuir na compreensão dos conceitos ma-

temáticos e no desenvolvimento das capacidades dos estudantes. Nessa perspectiva, se ressalta a 

importância desse trabalho que pode servir de material de apoio para os professores que desejam 

utilizar os recursos das TIC no ensino da Matemática, além de ser um conhecimento importante 

para a realização de futuras pesquisas nessa área.  
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RESUMO 

 

Neste trabalho destacamos os processos desenvolvidos em nível de Governo Federal, relacio-

nados à utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), visando a implementação 

de políticas públicas de inclusão digital no Brasil. Para tal, descrevemos este trabalho na forma de 

uma revisão teórica, oriunda de uma dissertação de mestrado. Nela, fizemos uma investigação dos 

investimentos em tecnologias educacionais no Brasil nos últimos vinte anos. Foram analisados do-

cumentos e portais oficiais de comunicação do governo e encontrados diferentes programas, criados 

para difundir e fomentar o uso das tecnologias nas escolas de todo o país. Esse processo de investi-

gação foi desenvolvido, pois percebeu-se uma necessidade de destacar as evoluções obtidas com as 

TIC, principalmente no que concerne às pesquisas voltadas à eficácia de tais tecnologias quando 

aplicadas de maneira satisfatória na área de ensino. Percebe-se que com a crescente evolução das 

tecnologias disponíveis no mundo, o ambiente escolar também passou a ser composto por computa-

dores, sendo considerada praticamente uma necessidade, com certo grau de exigência, a presença de 

um laboratório de informática nas escolas, principalmente públicas, no Brasil, muitas vezes substi-

tuindo os laboratórios de ciências existentes até então nestas escolas. Assim, concluiu-se que foram 

desenvolvidos diversos projetos sempre na busca de aperfeiçoamento, visando implantar uma cultu-

ra digital nas escolas, inclusive com a capacitação dos profissionais, sejam eles professores ou téc-

nicos de laboratório, que utilizam as ferramentas e ambientes virtuais.  

 
Palavras-Chave: Tecnologias de Informação e Comunicação, Inclusão Digital, Políticas Públicas, Educação.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade atual, as tecnologias fazem parte da vida cotidiana da maioria da população, que 

as utilizam nas atividades corriqueiras, principalmente com o objetivo de facilitar e agilizar as 

mesmas. Muitas vezes, mesmo sem perceber, nos beneficiamos, pois o:  
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[...] acesso à tecnologia digital pode-se dar em várias instâncias: nos lares, no trabalho, nos 

negócios, nas escolas, nos serviços públicos, em geral, e etc. A inclusão digital é cada vez 

mais parceira da cidadania e da inclusão social, estando presente do apertar do voto das 

urnas eletrônicas ao uso dos cartões do Bolsa-Família (NERI, 2012, p. 44). 

Coll e Monereo (2010) também destacam que estas tecnologias, relacionadas com a 

capacidade de representação e transmissão de informação, possuem importância de maior 

relevância, pois afetam as atividades das pessoas, desde a organização social até a transmissão de 

conhecimento e informação.  

O crescente desenvolvimento das TIC fomentou, no Brasil, a utilização de tais tecnologias 

como uma forma de inclusão digital. Por esse motivo, muitos autores vêm discutindo como 

introduzir as TIC no ensino. Por exemplo: para Pretto (1996), tais tecnologias podem trazer novas 

formas de pensar e agir para dentro da sala de aula, com a possibilidade de também trabalhar, 

conforme destaca Rodrigues (2006), com o cotidiano dos estudantes. Dornelles, Araujo e Veit 

(2008), por sua vez, incorporam essas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem por meio 

do uso de simulações computacionais no estudo de fenômenos físicos, entre outros. 

Devido a relevância das TIC no processo de ensino e aprendizagem, buscamos, neste 

trabalho, investigar os investimentos realizados no Brasil, em nível federal, com o intuito de obter 

um panorama acerca da inclusão digital da população, principalmente no âmbito educacional. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente trabalho trata-se de uma reflexão teórica oriunda da dissertação de mestrado: “A 

utilização das TIC no ensino de Física: uma experiência no sistema prisional em Santa Maria/RS” 

(CENTENARO, 2014), defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Uma importante discussão, no âmbito educacional brasileiro, é a formação continuada de pro-

fessores, principalmente os da rede pública, a qual visa melhorar os níveis de aprendizagem nas 

escolas de todo o país.  

Na tentativas de melhorar a qualidade de ensino da rede pública, através da formação continu-

ada, foi criado em setembro de 1995 o “Programa TV Escola”, o qual foi ao ar pela primeira vez em 

4 de março de 1996, e se estende até os dias de hoje. Trata-se de um programa governamental, que 

dispõe de um canal de televisão que possui o seu sinal distribuído via satélite, com as suas progra-

mações totalmente direcionadas a educação. Sob a coordenação do Ministério da Educação (MEC), 

o mesmo está alicerçado na ideia de formação continuada dos professores, buscando capacitar, atua-

lizar e aperfeiçoar as atividades didáticas dos mesmos. Primeiramente, o MEC entregou para as 

escolas, com mais de cem alunos, um aparelho de televisão, um videocassete, uma antena parabóli-

ca com receptor via satélite, além de um conjunto de fitas para possibilitar a gravação dos progra-

mas exibidos no referido canal (BRASIL 2010). 

Hoje, a TV Escola abrange cerca de quarenta mil escolas com mais de cem alunos na rede pú-

blica, transmitindo sua programação que chega a mais de 15 horas diárias, com repetições dos pro-

gramas para assim possibilitar a sua exibição em diferentes turnos de aula nessas escolas. O objeti-
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vo do programa não é divulgar políticas públicas do governo, mas sim estar a serviço de quem quer 

aprender, destacando que mesmo quem não é professor ou estudante pode utilizar-se dele. 

Seguindo no propósito de tornar a inclusão digital cada vez mais presente no país e qualificar 

a educação pública, em 2007 foi implantado o programa “Um Computador por Aluno” (UCA) co-

mo teste em cinco escolas públicas de diferentes estados. Para sua concretização, o governo em 

parceria com empresas privadas e a Organização não-governamental One Laptop per Child (OLPC) 

fez a doação de laptops para as escolas selecionadas. Em algumas, foi possível a utilização de um 

laptop por aluno, enquanto que em outras chegou até a serem oito alunos para cada computador, 

fugindo assim um pouco da ideia inicial e do próprio nome dado ao programa. Os resultados dife-

renciam-se também pelo fato de que em algumas das referidas escolas os alunos tiveram a possibi-

lidade de levar os computadores para casa (o que era um dos objetivos iniciais) e em outras, isso 

não foi possível. Ainda, vale ressaltar que a ideia não é a de encher as salas de aula com computa-

dores e torná-los a única forma de realizar o processo ensino e aprendizagem. Este programa admite 

que com esses incentivos do governo: 

A inclusão digital ora aparece como objetivo principal de programas de disseminação das 

TIC nas escolas, ora como um subproduto da fluência que as crianças ganham ao usar com-

putador e internet. A meta é a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, sendo o le-

tramento digital decorrência natural da utilização frequente dessas tecnologias. (CÂMARA 

DOS DEPUTADOS, 2008, p.52). 

Para contemplar essa meta, de nada adianta introduzir o programa nas escolas e não ter na 

mesma alguém que tenha capacitação para orientar os estudantes no manuseio e exploração das suas 

ferramentas, durante a utilização dos Laptops. Nesse sentido, a maioria dos professores tiveram 

acesso à capacitação, antes que o projeto fosse implementado, sendo que de forma geral, o primeiro 

contato foi para reconhecimento das máquinas e programas que as mesmas continham (CÂMARA 

DOS DEPUTADOS, 2008, p.107). Tal oferta de capacitação foi feita, ou pelas empresas privadas 

fornecedoras dos Laptops, ou então pelas universidades envolvidas com o programa. Com isso, os 

estudantes tiveram a oportunidade de aprender a utilizar o equipamento e, levando para suas casas, 

ensinar o restante da família a também assim fazer.  

Ainda, em 12 de dezembro de 2007 foi regulamentado o “Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional” (Proinfo), o qual foi criado em 9 de abril de 1997 e visava promover o uso das TIC 

como uma ferramenta pedagógica em escolas públicas de ensino fundamental e médio, a fim de 

melhorar o processo de ensino-aprendizagem nas mesmas, proporcionando uma educação direcio-

nada para o desenvolvimento científico e tecnológico educando assim, para uma cidadania (MO-

RAES, 1997). Neste programa, o MEC através do Fundo Nacional de desenvolvimento da Educa-

ção (FNDE) realiza a distribuição e instalação dos computadores somente nas escolas públicas, de 

ensino fundamental e médio, após o cadastro efetuado pelo poder público municipal, e a capacita-

ção de professores e agentes educacionais para que essas tecnologias possam ser utilizadas como 

ferramenta pedagógica. A capacitação dos professores se torna de fundamental importância na me-

dida em que são estes os responsáveis pela formação dos jovens para a vivência da atualidade e, 

“[...] um professor ‘excluído’ digitalmente não terá a mínima condição de articulação e argumenta-

ção no mundo virtual, e por conseguinte, suas práticas não contemplarão as dinâmicas do ciberespa-

ço.” (BONILLA, 2010, p. 44).  

Para aderir ao programa, tanto do Proinfo Rural como ao Proinfo Urbano, as escolas necessi-

tam ter pelo menos 20 alunos e possuir energia elétrica, estarem ativas e com ensino fundamental de 
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1º ao 9º ano, e ainda, não possuir laboratório de informática até então. Outro objetivo interessante 

desse programa é o atendimento a comunidade em finais de semana ou em horários alternativos aos 

períodos de aula, buscando assim contemplar com inclusão digital não somente os alunos, mas sim 

a comunidade como um todo. Também buscou-se conectar todas as escolas cadastradas na rede 

mundial de computadores, a internet. Porém, isso só foi possível depois da implementação do “Pro-

grama Banda Larga nas Escolas”, em 4 de abril de 2008.  

Para ser possível a distribuição dessa banda larga nas escolas, o governo contou com a parti-

cipação da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Com isso, essas empresas privadas 

passaram a ter a possibilidade de disponibilizar o serviço também aos demais setores da sociedade 

na qual a escola estava inserida, pois lhes foi possibilitado distribuir o sinal diretamente nos muni-

cípios, sem precisar passar por uma central única. Portanto, as empresas de telecomunicações que 

disponibilizaram internet para as escolas, passaram a explorar sozinhas as redes construídas para 

levar a banda larga até as escolas, vendendo esse serviço para milhares de residências próximas do 

local onde essa rede passaria, sem a necessidade de compartilhar esse serviço com nenhum prove-

dor local (GINDRE, 2008).  

Além de capacitar os professores e informatizar as instituições de ensino com a instalação de 

computadores nas escolas públicas, através do Proinfo, o MEC buscou alcançar melhor desenvol-

vimento do processo ensino-aprendizagem com a implementação de Objetos Educacionais (OE) 

disponíveis no Portal do Professor e no Banco Internacional de Objetos Educacionais, os quais pos-

suem o papel de auxiliar, com recursos multimídia, os professores em sua atividade docente.  

Para atender também as escolas e a população do meio rural, foi instituído o Programa Nacio-

nal de Telecomunicações Rurais, objetivando disponibilizar para esses, serviços de internet e tele-

fonia em banda larga. Foram instaladas antenas de longo alcance, o que possibilitou atender várias 

comunidades rurais com a instalação de uma só antena. 

Dando continuidade a essa busca da qualidade das conexões tanto de internet nas escolas 

quanto da telefonia e serviços banda larga, foi instituído pelo mesmo ministério o Programa Nacio-

nal de Banda Larga (PNBL), buscando alcançar 90 milhões de acesso na forma de banda larga no 

país no ano de 2014, atingindo todos os órgãos do governo, incluindo as mais de 70 mil escolas 

públicas rurais ainda não contempladas (BRASIL, 2009). 

No que se refere aos programas de inclusão digital, também foi instituído o Projeto Computa-

dor Portátil para Professores, visando alcançar a inclusão digital também entre os docentes. Este 

busca possibilitar que os professores possam comprar um notebook pelo valor de até R$ 1400,00, 

buscando uma forma de auxílio na formação tanto intelectual quanto pedagógica dos professores, 

através do uso das TIC, além de propiciar uma melhora significativa no ensino público no Brasil 

através dessas inovações na área da educação (BRASIL, 2008).  

Dentre as diversas tentativas de alcançar altos índices de inclusão digital no Brasil, destaca-

mos que os projetos desenvolvidos objetivam a capacitação de professores para instruir os alunos na 

utilização dos computadores. Tudo isso, para que não tenhamos computadores de diversos tipos e 

capacidades somente para pesquisa direta de “copiar/colar” nos trabalhos.  

Além de todo o contexto encontrado nas escolas de ensino básico no Brasil, com laboratórios 

de informática e computadores portáteis para os alunos, destacamos os avanços com a implantação 

das TIC nos cursos de Graduação e Pós-Graduação. Com o intuito de tornar o ensino superior uma 

oportunidade igualitária para os cidadãos, a Universidade Aberta do Brasil (UAB), programa lança-

do pelo MEC em dezembro de 2005, é um sistema integrado por universidades públicas, trabalhan-
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do a fim de oferecer formação universitária para a população com dificuldade de acesso a mesma. O 

referido programa busca até o ano de 2013 atender 800 mil alunos/ano, funcionando como instru-

mento para a ampliação e interiorização da oferta de ensino superior no Brasil. (UAB, 2010). 

 

CONCLUSÕES 

 

Incorporar uma cultura digital nas escolas e na sociedade, em um contexto no qual os meios 

digitais ganham cada vez mais espaço nas atividades diárias da população, ajuda a promover a con-

quista de uma cidadania digital, onde a inclusão passa a ser uma questão de ética universal. A pro-

moção de igualdade de condições de acesso às tecnologias digitais passa a ser um compromisso dos 

governantes (SILVA, 2005). Porém, para promover uma melhoria na qualidade de vida das pessoas 

não basta dispor a elas informações que chegam por meios digitais. Torna-se essencial disponibili-

zar diferentes maneiras com as quais as pessoas possam assimilar as informações recebidas e dire-

cioná-las para a sua vivência, podendo então de alguma forma utilizar-se dessa informação.  

Para que possamos ter uma cultura digital, de fato, não podemos aceitar imposições feitas 

pelas informações recebidas, mas sim, saber manusear e interpretar as mesmas de modo a não per-

mitir que sejamos manipulados. É dever dos governantes permitir e disponibilizar a possibilidade de 

conscientização do indivíduo que está tendo acesso às tecnologias dispostas. Tal conscientização 

pode dar-se com acesso à informação, educação e conhecimento. Busca-se capacitar a população 

para o uso das TIC não como uma preparação para o mercado de trabalho, mas sim como uma fer-

ramenta que lhe possa agregar diferentes valores na sua vivência. Essa tentativa de acesso às tecno-

logias e a inclusão digital começam logo cedo na vida das pessoas. Cada vez mais as escolas estão 

fazendo uso de diferentes formas de introduzir em suas atividades didáticas as tecnologias, geral-

mente com o intuito de tornar a aula mais interessante e, por que não dizer “prazerosa” para o estu-

dante. Já há algum tempo os governantes brasileiros se dispõem a investir no acesso às tecnologias 

digitais por parte da população. Porém, foi somente a partir do ano de 2007, que se procurou au-

mentar os investimentos no processo considerado essencial que é a capacitação da população para o 

uso das TIC.  

Portanto, percebe-se que as escolas possuem as tecnologias educacionais mais mencionadas na 

atualidade. O que pode ser feito agora é utilizar mais e da melhor maneira possível estes 

equipamentos com os estudantes, não deixando estas tecnologias abandonadas em uma sala de 

informática, seja por não ter alguém capacitado para utilizar e ensinar os estudantes. 
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RESUMO 

 

Vivemos em uma sociedade rodeada de aparatos tecnológicos. As tecnologias fazem parte do 

cotidiano das pessoas estando presentes no trabalho, no lazer e também na escola, mas em algumas 

escolas ainda são pouco utilizadas. Este trabalho tem como objetivo verificar a utilização da lousa 

digital nas aulas e também as dificuldades enfrentadas pelos professores no seu manuseio. A 

pesquisa foi realizada no decorrer do ano de 2016, em uma instituição vinculada ao Município de 

Cachoeira do Sul/RS, com a participação de doze professores sendo esses dos anos iniciais e anos 

finais do Ensino Fundamental. Verificamos que a lousa digital ainda é pouco utilizada pelos 

professores da escola, o data show e o computador são bem mais utilizados devido ao fácil 

manuseio e instalação. Referente às dificuldades enfrentadas no manuseio dessa ferramenta ainda é 

devido à falta de formações sobre a forma adequada de manejar os equipamentos presentes na 

escola. A lousa digital é um equipamento que possui computador e data show que são acoplados, 

mas com inúmeras funções que podem auxiliar na sala de aula. O professor deve estar se 

atualizando, já que seus alunos são da era da tecnologia, possibilitando assim a utilização de vários 

métodos e tornando a aula mais interativa e atraente para assim termos uma aprendizagem mais 

significativa. 
 

Palavras-Chave: tecnologias, professores, lousa digital, escola.  
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em uma sociedade rodeada de aparatos tecnológicos, esses equipamentos já fazem 

parte do nosso cotidiano estando presentes no trabalho, no lazer e também na escola. As crianças 

possuem maior facilidade no seu manuseio, desde muito pequenos, pois nasceram inseridas na era 

digital. A educação, bem como o sistema educativo, sofreram algumas mudanças nos últimos 

tempos, mas ainda não acompanham a geração atual. Essa geração está acostumada a fazer várias 

coisas ao mesmo tempo possuindo muitas facilidades de acesso as mídias. No entanto ainda muitos 

professores enfrentam muitas dificuldades no seu manuseio das mídias que estão disponibilizadas 

na escola. De acordo com Prensky (2001), os alunos de hoje não são mais as pessoas para as quais o 
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nosso sistema educacional foi projetado para ensinar; alguns professores supõem que os alunos são 

os mesmos de sempre, e que os mesmos métodos que funcionaram para os professores quando estes 

eram alunos irão funcionar para os seus alunos hoje. 

Cabe aos professores utilizarem métodos diferentes para tornar sua aula mais atraente, um 

modo pode ser através da lousa digital. A competência do professor para utilizar a lousa digital deve 

estar, portanto, articulada a sua capacidade de fazer dela um instrumento capaz de facilitar a 

formação de competências pelo aluno entendendo-a como práxis (BASSO e AMARAL, 2007). Para 

García Fernandez, a lousa digital: 

 
[...] é uma tela capaz de reconhecer ao toque ou a outro movimento mimético natural é uma 

ferramenta multimídia e dispõe de dimensões suficientes que permitem a apresentação de 

conteúdo de imagens que são carregadas de um ou mais computadores e podem ser 

comandada diretamente na tela (2009, p. 74). 

 

A lousa possui muitas ferramentas que podem auxiliar os professores em suas aulas e essas 

começaram a ser disponibilizadas por meio do programa PROINFRO Integrado do Governo Federal 

distribuindo equipamentos para escolas de todo o Brasil. No Município de Cachoeira do Sul-RS os 

equipamentos chegaram às escolas no ano de 2013, bem como o treinamento de alguns professores 

para o seu manuseio. E esses professores passaram esse conhecimento adquirido para os outros 

colegas da escola. 

Essa pesquisa tem como objetivo investigar a utilização da ferramenta lousa digital em suas 

aulas, bem como dificuldades enfrentadas no manuseio por professores do Ensino Fundamental de 

uma Escola de Cachoeira do Sul-RS.  

 

METODOLOGIA 
 

A pesquisa foi realizada no decorrer do ano de 2016, em uma instituição vinculada ao 

Município de Cachoeira do Sul/RS. A escola possuí vinte professores, desses, doze participaram 

espontaneamente do estudo. 

 A opção metodológica do presente estudo situa-se no domínio da pesquisa descritiva e, 

referente ao procedimento, é caracterizado como estudo de campo. Segundo Gil (2002), a pesquisa 

descritiva tem como objetivo a descrição das caraterísticas de determinada população ou fenômeno 

ou, ainda, o estabelecimento de relações entre variáveis.  

Como instrumento de coleta de dados utilizou-se de questionário constituído por duas 

questões abertas sobre a lousa digital, quais ferramentas você utiliza em suas aulas? E se enfrenta 

dificuldades no manuseio da lousa? Quais? 

Para análise das respostas, utilizou-se, como principal aporte metodológico, a análise de 

conteúdo proposta por Bardin (2011). A análise de conteúdo foi fundamentada na análise categorial, 

com desmembramento das transcrições das respostas em categorias, constituída por temas que 

emergiam das mesmas. As respostas passaram por um crivo de classificação e de quantificação, 

segundo a frequência de presença ou ausência de itens de sentido. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Por meio da análise dos dados podemos verificar que possuímos professores das seguintes 

áreas: matemática, português, educação física, história, geografia, pedagogia e magistério que 

participaram da pesquisa. E que a maioria possui apenas graduação.  

A nossa sociedade está passando por inúmeras mudanças. O professor também teve que se 

adaptar a essas mudanças, a se transformar, a agregar as mídias ao processo de ensino e 

aprendizagem em suas aulas.  

 
“O novo professor é um profissional do sentido”. Devido aos novos espaços de formação 

(diversas mídias, ONGs, Internet, espaços públicos e privados entre outros.), esse novo 

professor faz a integração entre esses espaços deixando de ser o lecionador para se tornar 

um “gestor”, tendo como função selecionar a informação construindo-a de forma que os 

alunos possam obter o conhecimento (GADOTTI, 2002, p.34). 

 

Ao analisarmos os questionários dos professores participantes, podemos constatar através da 

tabela abaixo, que as ferramentas mais utilizadas em sala de aula. 

 

 

Categorias 

 

 

Professores 

Outros materiais didáticos (colagem, recortes)  55% 

Mídias em geral 38% 

Lousa digital  7% 
        Tabela 1: Ferramentas utilizadas pelos professores. 

 

Podemos verificar que a lousa digital ainda é pouco utilizada no ambiente escolar da escola 

pesquisada. Ocorre o predomínio do uso do computador e data show, devido ao seu fácil manuseio. 

Mais ainda a utilização de colagem, recortes e livro didático. A lousa não deixa de ser um 

computador e data show, mas de forma acoplados, com um manuseio diferente, não sendo difícil, 

apenas necessitando de prática na sua utilização. O método a ser utilizado nas aulas fica a cargo do 

professor e as mídias estão na escola para auxiliarem. 

Então perguntamos aos professores se eles possuíam dificuldades no manuseio da lousa 

digital? Quais? 

 
 

Categorias 
 

 

Professores 

Sim. Mais formações. 60% 

Não. Nenhuma dificuldade. 30% 

Em alguns aspectos.   10% 
Tabela 02- Dificuldades encontradas pelos professores na utilização das ferramentas.  
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Através dos resultados disponibilizados acima, verificamos que os professores ainda 

encontram dificuldades na utilização da lousa digital, sendo mais da metade (60%) possuem 

necessidade de mais formações referente às tecnologias presentes na escola, já outros precisam de 

auxilio de outras pessoas.  

Concordamos que são necessárias formações para que os professores possam manusear a 

lousa e possam assim conhecer todos os recursos disponíveis para eles utilizarem nas suas aulas. 

Conforme Nakashima e Amaral (2006) a lousa digital é uma tecnologia inovadora que permite a 

criação de novas metodologias de ensino através de atividades interativas que a mesma proporciona. 

O manuseio da mesma já é algo inovador e diferente para a criança. Mas o que ocorre em algumas 

escolas, a lousa é utilizada como um projetor faz o papel de data show. Muitas vezes os professores 

não utilizam a lousa por não saber manuseá-la e optam por aulas expositivas. Para Gil (1994), a aula 

expositiva também é alvo de críticas pelos professores. Boa parte das críticas feitas às aulas 

expositivas é pertinente. Porém, uma aula bem planejada constitui estratégia adequada em muitas 

situações. 

É necessário investimento em tecnologias, não apenas em equipamentos, mas também em 

formações. A necessidade de investimentos importantes nesta área é crucial, pois trata-se de 

investimentos iniciais elevados e benefícios de médio e longo prazo (BELLONI, 1999).  

 
 

CONCLUSÕES 
 

Através desse trabalho podemos constatar a utilização de algumas ferramentas disponíveis 

por professores de uma escola municipal, bem como as dificuldades enfrentadas no seu manuseio. A 

lousa digital é uma ferramenta ainda muito pouco utilizada, muitos professores optam em utilizar o 

computador e o data show devido à facilidade na sua utilização, mas a lousa também faz essa 

função. Ocorre a necessidade de mais formações para o manuseio da lousa e também de outros 

equipamentos disponibilizados pela a escola. A educação necessita de professores engajados com a 

educação cada vez mais, que enfrentem os problemas e esses são inúmeros, tais como: baixos 

salários e parcelamento do mesmo, violência na escola, falta de engajamento das famílias, entre 

outros. Manter-se atualizados é de extrema importância para que o processo ensino-aprendizagem 

seja mais significativo, buscando novos métodos para alavancar suas aulas, procurando práticas 

inovadoras, seja com as tecnologias como aliadas ou não.  

Atualmente muitos professores estão repensando seus métodos já que seus alunos mudaram, 

nasceram na era da digital e nesse processo ensino-aprendizagem o professor é o mediador, 

desenvolvendo múltiplas funções, além de educador, pai, mãe, psicólogo, entre outras Pressupõe 

aprendizagens significativas, onde o educando possa construir sua identidade, seu projeto de vida, 

desenvolvendo habilidades de compreensão do seu mundo imediato e, também do futuro, para 

tornar-se cidadão realizado e produtivo (MORAN, 2000).  

O professor sempre terá seu papel no cenário educacional, as mídias não o substituirão em 

sala de aula, apenas auxiliam o seu trabalho. 
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RESUMO 

 

As pesquisas educacionais têm buscado novas estratégias para apoiar o processo de ensino e 

aprendizagem, sendo que uma delas, ainda que um pouco tímida, é a incorporação dos games no 

ambiente escolar. Estudos mostram que os jogos digitais popularmente chamados de games (para 

vídeo games e pc’s), tomam cada vez mais espaço em todas as faixas etárias, também é o setor da 

indústria de mídia e entretenimento que mais cresce. Pessoas do mundo todo gastam bilhões de 

horas por semana jogando em algum dispositivo de forma espontânea, apenas por diversão, 

dedicam todo esse tempo para  alcançar o objetivo do jogo. No entanto, quando se trata de dedicar 

esse tempo em outra atividade, destacamos aqui o estudo, não percebemos o mesmo interesse. 

Diante disso, desenvolvemos um jogo que procura unir a diversão com o estudo, com o intuito de 

tornar o processo ensino-aprendizado mais atrativo e eficaz. No Brasil, a inserção dos games em 

sala de aula ainda se resume a iniciativas pontuais e com pouca ligação ao conteúdo. O estudo 

contempla o desenvolvimento de um jogo educacional web para ser utilizado como apoio ao 

processo de ensino e aprendizagem na disciplina de Ciências do 9º ano do ensino fundamental, bem 

como, apresenta uma revisão de literatura sobre o tema. 

 
Palavras-Chave: games, ensino-aprendizagem, ciências, serious games. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As TICs, tecnologias da informação e comunicação estão em constante evolução e nos últimos 

anos vem se transformando rapidamente e se inserindo de maneira progressiva na área da educação, 

como importante aliada no processo ensino-aprendizagem. Computadores, internet, softwares, jogos 

eletrônicos, smartphones, cada vez mais fazem parte cotidiano escolar. Através da tecnologia 

aumenta-se muito as possibilidades de aprendizagem, tornando esse processo muito mais atraente 

para o aluno e trazendo resultados positivos. Por outro lado, o uso de tecnologias é muitas vezes 

limitado nas escolas, tanto pela carência de equipamentos, quanto pela falta de conhecimento dos 

educadores no seu manuseio. Para isto faz-se necessário o desenvolvimento de novas estratégias 

que tornem o processo ensino-aprendizagem mais eficaz. As pesquisas educacionais têm buscado 

recursos para a promoção de uma aprendizagem mais significativa, e umas das assertivas é a 
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imprescindível adoção, pelos docentes, de metodologias que contemplem as vivências cotidianas do 

aluno.  

Diante da aversão que os alunos têm a algumas disciplinas, os recursos tecnológicos 

disponíveis, e a facilidade com que eles as dominam, são instrumentos de que as escolas precisam 

se valer para tornar o ensino mais criativo, estimulando assim o aprendizado. Neste estudo 

destacamos a disciplina de Ciências, uma vez que percebemos a dificuldade dos alunos em 

compreender alguns conteúdos abordados, bem como a precariedade das instalações de muitas 

escolas públicas que nem ao menos possuem laboratórios de ciências equipados para possibilitar 

que o aluno participe ativamente do processo ensino-aprendizagem.  

A disciplina de Ciências não é, muitas vezes, bem vista pelos alunos em decorrência da 

dificuldade de muitos professores em vincular o conteúdo ao cotidiano. Em razão disso os 

estudantes acreditam que os conteúdos não fazem parte da sua realidade e, consequentemente, não 

necessitam desse aprendizado. Segundo Vygotsky (1984, apud Freitas, 2005) a construção do 

conhecimento acontece com a interação dinâmica, a participação de três elementos fundamentais: o 

aluno, sujeito do conhecimento; os conteúdos e os significados e o professor, que é o mediador para 

esta interação. Podemos afirmar que a relação entre ensino e aprendizagem deve ser mútua entre 

aluno e professor, cabendo ao último intervir e mediar a relação do aluno com o conhecimento. 

Com o advento dos microcomputadores na década de 1970, o uso do computador nas escolas 

tornou-se generalizado, estendendo-se das séries iniciais do ensino fundamental ao universitário, até 

mesmo em alguns programas pré-escolares. Na busca por alternativas ao processo tradicional de 

ensino, vários autores vêm sugerindo a utilização de jogos lúdicos sobre diversos conteúdos de 

ciências. Atualmente são utilizados muitos recursos tecnológicos para conduzir uma aula. Estes 

recursos incluem computadores com projetores de imagens, aulas em laboratórios de informática, 

um computador por aluno, salas de multimeios, jogos, lousas digitais, kits de robótica são aliados a 

vários projetos pedagógicos e utilizados para transformar a aula em algo mais atrativo para o aluno, 

objetivo uma maior motivação. 

 Entretanto sabe-se que estes recursos isolados não têm eficácia, pois existem outros fatores 

que farão com que os alunos se tornem mais atentos e interessados. A utilização de jogos de vídeo 

game pode ser um fator motivador. Os vídeo games estão entre os meios tecnológicos de maior 

interesse e acesso dos jovens, e até das crianças. A maioria das crianças no Ocidente já jogou com 

consoles e seu primeiro contato com computadores é através algum jogo (Gros, 2003). 

Savi e Ulbricht (2008) citam alguns benefícios proporcionados pelos games no processo 

ensino-aprendizagem, como efeito motivador e facilitador do aprendizado, desenvolvimento de 

habilidades cognitivas, aprendizado por descoberta, experiência de novas identidades, socialização, 

coordenação motora, comportamento expert. A maioria dos jogos se preocupa quase que 

exclusivamente com o entretenimento, já os jogos educacionais podem agregar várias áreas de 

conhecimento, despertando o interesse pelo jogo assim como pelo conteúdo disposto.  

Segundo Susi et al. (2007) utilizar jogos com propósitos educativos é uma atividade antiga e 

antecede a revolução tecnológica bem como o uso comum de computadores: o primeiro "serious 

game" concebido foi o Army Battlezone, desenvolvido nos anos 80 pela empresa de vídeo games 

Atari e utilizado para treinamento militar em situações de batalha. Hoje, os serious games estão 

sendo cada vez mais utilizados e inseridos nas mais diversas áreas do conhecimento, como 

simuladores na aviação comercial e militar, no treinamento de profissionais da saúde, como 

simuladores de trânsito, entre outros. 
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Serious game ou jogo sério tem um propósito que vai além do entretenimento, já que sua 

principal finalidade é educacional. Nesta modalidade incluem-se aplicativos/jogos interativos que 

têm como objetivo ensinar um conteúdo ou transmitir um treinamento ao gamer (jogador) nas mais 

diversas áreas e nos mais diversos níveis de aprendizado, desde a pré-escola até o ensino superior. 

Para Kishimoto et al. (1996, apud Moraes, 2008) ao desenvolver um jogo sério, temos que 

nos ater a duas funções e ao equilíbrio entre elas, se a função lúdica prevalecer, não passará de mais 

um simples jogo, se a função educativa for predominante, teremos apenas mais um material 

didático. Assim, é necessário promover um equilíbrio entre estas funções, desenvolvendo algo que 

não seja tão maçante, mas que coloque os conteúdos da disciplina conforme a série ou faixa etária 

que se queira. Além de ser muito importante atingir e desenvolver algo que seja divertido (fun) e 

que tenha fluxo (flow) para o jogador. 

O objetivo do trabalho é desenvolver um jogo educacional com tecnologias WEB para tornar 

mais eficaz o processo ensino-aprendizagem de ciências, bem como, investigar a motivação dos 

alunos quando utilizam um jogo educacional na disciplina.  

 

METODOLOGIA 

 

O web-game desenvolvido na pesquisa é um Quiz com a modalidade Arcade, disponibilizado 

através da internet. O jogo é composto por 25 questões que são exibidas em sequência aleatória. Os 

conteúdos foram indicados por um professor de ciências, que também auxiliou na elaboração dos 

questionários. Segundo Savi e Ulbricht (2008), obter atenção dos alunos com a utilização de jogos 

em atividades escolares, não é fácil, e que os jogos educacionais sejam desenvolvidos atrelando 

diversão ao ensino. Os jogos educacionais proporcionam práticas mais atrativas e o aprendizado se 

torna mais ativo, dinâmico e motivador, tornando-se uma ferramenta de auxilio importante no 

processo ensino-aprendizagem. Segundo Tarouco et al. (2004) para criar jogos educacionais é 

preciso pensar na temática, nos objetivos a serem alcançados. É preciso escolher e desenvolver 

imagens, selecionar mídias que serão utilizadas no projeto. Após fazer um planejamento, então 

inicia-se o desenvolvimento do jogo com a utilização de algumas tecnologias  

O web game foi desenvolvido com a utilização de algumas tecnologias livres, como: 

HTML (Hypertext MarkupLanguage, versão 5) que, conforme Bonatti (2014), é uma 

linguagem para estruturação e apresentação de conteúdo e é uma tecnologia chave da Internet pois é 

responsável pela exibição dos elementos no browser, como imagens, textos, sons e vídeos. 

CSS (CascadingStyleSheets, versão 3) que, de acordo com Silva (2012) é uma linguagem de 

folhas de estilo utilizada para definir a apresentação de documentos escritos em uma linguagem de 

marcação, como HTML ou XML. É responsável pela formatação dos elementos HTML, 

apresentando como benefício a separação entre o formato e o conteúdo de um documento. 

Java Script é uma linguagem de programação Web, interpretada. Flanagan (2013) diz que foi 

originalmente implementada como parte dos navegadores web para que scripts pudessem ser 

executados do lado do cliente (Cliente-side) e interagissem com o usuário sem a necessidade deste 

script passar pelo servidor (Server-side). O Java Script que define o comportamento dos elementos 

de HTML, já que é o responsável pelo movimentos dos elementos e a interação do gamer com o 

jogo. A figura 1 mostra o jogo em funcionamento. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_script
https://pt.wikipedia.org/wiki/Navegador_%28inform%C3%A1tica%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_script
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servidor


 

 

579 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

 
Figura 1 – Jogo de Ciências.  

 

A pesquisa foi realizada em três escolas da rede municipal de Santa Cruz do Sul, tendo como 

público alvo as turmas do 9º ano na disciplina de ciências, com a participação em média de 16 

alunos. Para sua aplicação contamos com o auxílio de professores da rede e também com os 

responsáveis pelos laboratórios de informática. A coleta de dados foi realizada nos meses de 

setembro e outubro de 2016. A pesquisa foi dividida em 5 etapas para a Turma A, 4 etapas para a e 

Turma B e Turma C. No primeiro momento foi aplicado um pré-teste com as questões do jogo com 

dois grupos/turmas distintos. A segunda etapa se constitui em aplicar o jogo em dois dos grupos. 

Em um terceiro momento foi realizado um pós-teste, com todos os grupos. Foi dado um intervalo de 

uma semana nas atividades para que a quarta etapa, o jogo fosse aplicado novamente e 

posteriormente realizamos a quinta etapa que foi aplicação do pós-teste. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Realizou-se uma análise inicial dos dados com a elaboração de uma planilha eletrônica 

utilizando o Excel para mensurar os resultados obtidos após a aplicação das etapas descritas na 

sessão anterior. A planilha foi desenvolvida com o auxílio do Departamento de Estatística da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, onde foram organizados de acordo com a 

turma e desempenho em cada uma das etapas. Esta planilha posteriormente passou por uma 

parametrização, para assim ser importada para o software IBM SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences - pacote estatístico para as ciências sociais), onde foram feitas diversas análises 

para obtenção de alguns resultados relevantes um deles mostrado através da tabela 1, que apresenta 

a quantidade de alunos, a média de acertos e o desvio padrão25 dos participantes nas etapas de pós-

teste 1 e pós-teste 2. Podemos observar um crescimento na média de acertos em todas as turmas 

entre os pós-testes, o desvio padrão mostra que o intervalo de acertos foi maior nas turmas A e B no 

                                                 
25 Um baixo desvio padrão indica que os pontos dos dados tendem a estar próximos da média ou do valor esperado. Um 

alto desvio padrão indica que os pontos dos dados estão espalhados por uma ampla gama de valores. 
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pós-teste 1,  já no pós-teste 2 o intervalo aumentou nas turmas A e C,  nessa etapa o desvio padrão 

da turma B foi menor, isso significa que o intervalo de acertos dos alunos da referida turma é 

menor. 

Em uma análise preliminar, destacamos que o número de acertos em todos as turmas 

aumentou conforme a utilização do jogo, observa-se que as turmas que foram submetidas ao jogo 

mais vezes foram as que estavam mais motivadas, os resultados mostram que essas turmas 

apresentaram maior pontuação no pós-teste e conseguiram um score mais elevado no jogo. 

 

 
Turma Nº de Alunos Média de Acertos Desvio Padrão 

Pós  1 

Turma A 17 11,06 4,841 

Turma B 16 8,31 3,572 

Turma C 14 11,93 3,339 

Total 47 10,38 4,225 

Pós 2 

Turma A 17 12,12 5,797 

Turma B 16 10,06 2,839 

Turma C 14 13,79 4,117 

Total 47 11,91 4,624 

Tabela 1 - Resultado. 

 

Colhemos alguns relatos de alunos e a maioria declarou que gostou muito do jogo e 

consideram importante a aplicação dos jogos eletrônicos em sala de aula. Ainda ofereceram  

sugestões, como o desenvolvimento de um aplicativo do jogo para dispositivos móveis. Relataram 

também que a aplicação de jogos em algumas disciplinas na escola é uma prática recorrente nas 

turmas iniciais, utilizam jogos prontos encontrados na Web para o auxílio em algumas disciplinas. 

Comparando a questão do empenho em fazer as tarefas, os alunos demonstraram pouco 

entusiasmo ao fazerem as questões do pós-teste, notamos um interesse maior quando os mesmos 

eram submetidos ao jogo.  

 

CONCLUSÕES 

 

Concluímos através desta pesquisa que o ensino está sempre se renovando e que os 

educadores precisam acompanhar esta evolução. A inserção dos jogos no ambiente escolar, ainda 

que um pouco tímida, tem se mostrado como uma estratégia para melhoria no processo de ensino e 

aprendizagem. Atualmente os jogos estão inseridos através de iniciativas pontuais e com pouca 

ligação ao conteúdo.  

 Buscamos, através da inserção deste game no ambiente escolar, que o mesmo contribua tanto 

para desenvolver o raciocínio do aluno, quanto para o desenvolvimento de habilidades cognitivas. 

Apesar de haverem vários artigos publicados sobre jogos educacionais e suas aplicações, não 

existem muitos estudos sobre o desenvolvimento destas habilidades.  

 

REFERÊNCIAS 

 

FREITAS, N K. Representações mentais, imagens visuais e conhecimento no pensamento de 

Vygotsky. Revista Ciências & Cognição, 2005. Vol.6, p.109-112.  



 

 

581 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

GROS, Begoña. The impactof digital games in education. FirstMonday, vol.8, n.7, jul.  2003. 

SAVI, Rafael, ULBRICHT, Vania Ribas. Jogos Digitais Educacionais: Benefícios E Desafios. 

Renote: Revista novas tecnologias na educação. Porto Alegre, vol.6, n.2, p.1-10, dez. 2008. 

SUSI, Tarja, JOHANNESSON, Mikael, BACKLUND, Per. Serious Games – An Overview. 

Elearning. School of Humanities and Informatics University of Skövde, Sweden, 2007.  

TAROUCO, L. M. R., ROLAND, L. C., FABRE, M-C. J. M., KONRATH, M. L. P.. Jogos 

educacionais. Renote: Revista novas tecnologias na educação. Porto Alegre, vol.2, n.1, p.1-7, 

mar. 2004. 

BONATTI, Denilson. Desenvolvimento de Jogos em HTML5. Braspot Livros e Multimídia Ltda. 

Rio de Janeiro, 2014. 

FLANAGAN, David. JavaScript: o guia definitivo. 6.ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2013. 

SILVA, Maurício Samy. Desenvolvendo aplicações web profissionais com o uso dos poderosos 

recursos de estilização das CSS3. Novatec Editora. São Paulo, 2012. 

c. Trabalho em Anais: 

MORAES, Eliana de Santana, REZENDE, Daisy de Brito. O Uso de Jogos no ensino e 

aprendizagem de Química: Uma visão dos alunos do 9º ano do ensino fundamental. Anais. 

Curitiba: XIV Encontro Nacional de Ensino de Química (XIV ENEQ), 21 a 24 de jul. 2008. p.1-10. 

 



 

 

582 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

102 - TAXONOMIA DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS UTILIZADAS NO 
ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA 

 

Paula Vanessa Bervian(1), Jiulia Carla Marin(2) 
 

 
 (1) Professora, coordenadora do PIBID Ciências Biológicas/CAPES e doutoranda no Programa de Pós-

Graduação em Educação nas Ciências; Universidade Federal da Fronteira Sul; Cerro Largo, Rio Grande do 

Sul; paula.bervian@uffs.edu.br; 
(2)  Pesquisadora e licenciada em Ciências Biológicas; jiuliacarla@yahoo.com.br. 

 

RESUMO 

A gama de ferramentas tecnológicas e suas possibilidades dificulta a tomada de decisão do 

professor para a incorporação de tecnologias digitais (TD) adequadas no Ensino de Ciências (EC) e 

no Ensino de Biologia (EB). Esse trabalho categorizou as TD que estão sendo pesquisadas pela área 

de Ciências da Natureza. Foram analisados os trabalhos que apresentaram estratégias didáticas com 

o uso de TD no EC e no EB publicados no Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciência 

(ENPEC), nas edições V, VI, VII, VIII, IX e X, que correspondem aos anos de 2005 a 2015, respec-

tivamente. O corpus da pesquisa foi constituído por 51 trabalhos. As TD apresentadas nesses traba-

lhos foram classificadas conforme taxonomia aplicada à TD em contexto educacional nas seguintes 

ferramentas de: Autoria colaborativa; busca, armazenamentos e socialização;  imersividade virtual e 

tecnologia assistiva. A taxonomia que apresentou o maior número de trabalhos foi a “Ferramenta de 

Busca, Armazenamento e Socialização” e a TD mais investigada o  Ambiente Virtual de Aprendiza-

gem (AVA). A segunda taxonomia com maior número de trabalhos foi a “Ferramenta de Autoria: 

Colaborativa” no qual a TD mais investigada foi o blog. A taxonomia das TIC poderá facilitar a 

compreensão sobre suas características e a sua incorporação no planejamento e desenvolvimento 

das aulas de Ciências e Biologia de acordo com as necessidades educacionais. Entretanto, a investi-

gação dessa temática em nossa área, precisa tornar-se mais expressiva, com especial atenção para a 

formação inicial e continuada de professores. 
 

Palavras-Chave: Ferramentas de Autoria, Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), Web 

2.0, ENPEC. 
 

 

INTRODUÇÃO 

Diante da crescente transformação na maneira de nos relacionarmos com a informação e 

com o conhecimento, devido aos avanços tecnológicos, especialmente a disseminação dos 

dispositivos móveis, a inovação pedagógica torna-se indispensável neste momento de profunda 

mudança, também, sobre a cultura educacional (MOURA, 2010). Neste cenário, as tecnologias 

digitais (TD), especialmente a web 2.026 ou web social e suas ferramentas, têm um papel de 

destaque (O´REILLY, 2005). Dentre os princípios da web 2.0, destacamos dois que se relacionam 

                                                 
26  Definição apresentada pelo autor O’Reilly (2005) “[...] muitos conceitos importantes, a Web 2.0 não tem um limite rígido [...]. Você pode 

visualizar a Web 2.0 como um conjunto de princípios e práticas que unem um verdadeiro sistema solar de sites que demonstram alguns ou todos esses 
princípios, a uma distância que varia de núcleo [s/p, tradução nossa]”. 
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com as potencialidades em processos de ensino e aprendizagem: o princípio da inteligência coletiva 

e o princípio da arquitetura de participação. O primeiro, é constituído pelo conhecimento de cada 

um dos envolvidos, no qual, ao  ser partilhado resultará num conhecimento coletivo em que todos se 

beneficiam. Assim, a web 2.0, caracteriza-se como uma plataforma, em que são viabilizadas 

funções online que antes, apenas poderiam ser conduzidas por programas instalados em um 

computador. Em relação ao segundo princípio, a web 2.0 é baseada na participação ativa de um 

grande número de utilizadores que estão envolvidos na gestão dos conteúdos. Portanto, 

caracterizando-se como um sistema que incorpora recursos de interconexão e compartilhamento 

(PRIMO, 2007). 

Estes princípios estão diretamente relacionados ao contexto educacional que envolve a 

construção de conhecimentos, aprendizagem interativa, o trabalho coletivo e cooperativo. Por isso, 

as ferramentas da web 2.0 e os dispositivos móveis associados aos aplicativos, são elementos que 

podem ampliar as estratégias de ensino e aprendizagem, num processo interativo, com mobilidade e 

interface que permite a sua utilização de maneira intuitiva entre professores e alunos (NICHELE; 

SCHLEMMER, 2014) permitindo a interação e a construção de conhecimento num processo de 

autonomia e autoria (TREIN; SCHLEMMER, 2009) criando premissas para uma aprendizagem 

personalizada, cooperativa e colaborativa, possibilitando a inteligência coletiva como alternativas 

para a transformação de tradicionais metodologias (GROSSECK; MARINHO; TÁRCIA, 2009). 

O potencial das ferramentas da web 2.0, como ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), 

comunidades virtuais, redes sociais, blogs, wikis, podcast, youtube, Windows Live e ferramentas do 

Google, tem sido foco de investigação por pesquisadores da área de Educação (COUTINHO, 2008a 

2008b; MARTÍN; PESSOA; SÁNCHEZ, 2013 GROSSECK; MARINHO; TÁRCIA, 2009; 

ROLANDO, 2011; TREIN; SCHLEMMER, 2009).  Ao nos depararmos com a problemática 

discutida por Zednik et al. (2014) em que o catálogo de ferramentas tecnológicas e suas inúmeras 

possibilidades, evivenciou-se a necessidade da compreensão dos professores em relação às 

potencializadades dessas TD, para que se tornarem adeptos a estes serviços, utilizando na 

organização de suas atividades, no planejamento e no desenvolvimento das aulas  baseadas “[...] na 

interacção, na colaboração, na inovação e na promoção das capacidades de autonomia do aluno no 

processo de ensino e aprendizagem” (COUTINHO, 2008a, p.104). No entanto, a autora alerta que o 

tipo de utilização das tecnologias em contexto educacional ainda é redutor e superficial se 

comparado ao “[...] seu verdadeiro potencial” (p. 105) e especificamente em relação à utilização das 

ferramentas da web 2.0, poucas foram exploradas em relação ao seu potencial educativo. 

  Especificamente na área de ensino de Biologia, Rolando et al. (2011) percebeu que os 

professores utilizam a internet, numa perspectiva voltada à web 1.0, para a busca de recursos 

didáticos para o planejamento de aulas e para a obtenção de materiais, mas para a sua própria 

preparação e não como estratégia de ensino.  Em relação às ferramentas da Web 2.0, mesmo sendo 

pouco explorado como estratégia de ensino de ciências biológicas, o blog é a ferramenta mais 

utilizada com o propósito de interação e divulgação dos trabalhos. Outro estudo desenvolvido por 

Carlos (2011) concluiu que os professores da área de Ciências de Natureza, reconhecem a 

importância da formação continuada articulada ao potencial pedagógico das ferramentas da Web 

2.0 como estratégias didáticas, entretanto, estes professores não estão familiarizados com as suas 

aplicações. Portanto é necessário discutirmos e selecionarmos as ferramentas que potencializam 

novas  estratégias de ensino de Ciências e Biologia, coerente com as demandas da área em 

Educação em Ciências, tanto no ensino como na formação de professores.  
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Essa pesquisa teve como objetivo investigar as TD que estão sendo utilizadas por 

pesquisadores e publicadas no principal evento da área, bem como e categorizá-las de acordo com 

Zednik et al. (2014). Tendo em vista a problemática discutida por Zednik et al. (2014) em que o 

catálogo de ferramentas tecnológicas e suas inúmeras possibilidades cresce de maneira exponencial, 

tornando mais difícil e complexo a seleção e escolha da ferramenta mais adequada para cada 

estratégia de ensino e aprendizagem. 
 

METODOLOGIA 

 A pesquisa foi qualitativa do tipo documental seguindo os procedimentos de análise temáti-

ca de conteúdo (LÜDKE; ANDRÉ, 2013). A escolha das publicações do ENPEC, como corpus de 

análise, por ser um dos eventos nacionais de maior relevância na área, que reúne e favorece a inte-

ração entre os pesquisadores, o qual discute sobre os trabalhos de pesquisa e aborda os temas de 

interesse da comunidade de professores em Ciências. Foram analisados os trabalhos publicados no 

ENPEC27 a partir de 2005, nas edições V, VI, VII, VIII, IX e X, sobre a utilização das TIC no EC e 

EB. Justificamos a escolha da investigação a partir do V ENPEC devido ao surgimento do termo 

web 2.0, no ano de 2005, proposto por O’Reilly (2005). 

 O levantamento dos trabalhos, publicados nos anais do ENPEC28 nas edições V, VI, VII 

utilizando as seguintes palavras-chave na busca: ensino de Ciências e Biologia, Tecnologias de In-

formação e Comunicação, TIC, web 2.0, práticas inovadoras, tecnologias no ensino. A partir da 

VIII edição, ano de 2011, procuramos pela linha temática29 número cinco: Tecnologia da informa-

ção e comunicação e ensino de ciências. Realizamos a seleção dos trabalhos a partir da leitura dos 

títulos, dos resumos e das palavras-chave, no qual realizamos a leitura na íntegra dos trabalhos. A 

categorização foi baseada na proposta taxonômica para análise das TD aplicadas à educação de 

Zednik et al. (2014). Estes autores proposureram  a  seguinte classificação:  a) Ferramentas  de  

Autoria;  b) Ferramentas  de  Busca, Armazenamento  e  Socialização;  c) Ferramentas  de  

Imersividade  Virtual; d)  Ferramentas  de Tecnologia Assistiva. Os trabalhos do ENPEC foram 

identificados com a letra C seguido por um número sequencial. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos anais do ENPEC, encontramos 51 trabalhos (Figura 1) que apresentaram estratégias 

para a utilização das TD no EC e EB. Esses trabalhos foram categorizados na seguinte taxonomia 

proposta por Zednik et al. (2014): Ferramentas de Autoria: Colaborativa, Ferramentas de Busca, 

Armazenamentos e Socialização, Ferramentas de Imersividade Virtual e Ferramentas de Tecnologia 

Assistiva. A maioria dos trabalhos apresentaram TD que devido às suas características constituem a 

taxonomia “Ferramenta de Busca, Armazenamento e Socialização” com 32 trabalhos no qual a TD 

mais investigada foi o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). A taxonomia “Ferramenta de 

Autoria: Colaborativa” englobou 17 trabalhos no qual a TD mais investigada foi o blog. 

Identificamos apenas quatro trabalhos relacionados à “Ferramenta de Imersividade Virtual” e a 

“Ferramenta de  Tecnologia Assistiva” não apresentou nenhum trabalho.  

 

 

                                                 
27 Evento bienal promovido pela Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC). 
28 Endereço eletrônico dos anais do ENPEC (até o IX ENPEC) em:<http://www.abrapec.ufsc.br/atas-dos-enpecs/> Endereço eletrônico dos anais do X 
ENPEC: <http://www.xenpec.com.br/anais2015/trabalhos.htm> 
29 Esta linha temática, no ano de 2013, foi designada como área 5. Tecnologia da informação e comunicação na Educação em Ciências.  

http://www.abrapec.ufsc.br/atas-dos-enpecs/
http://www.xenpec.com.br/anais2015/trabalhos.htm


 

 

585 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

Figura 1-  Quadro representando a Taxonomia das TD utilizadas no EC e EB publicadas nos anais do ENPEC 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Portanto, que as pesquisas na área têm se voltado para a investigação do uso  de ferramentas 

de busca, armazenamento e socialização, sendo a TD mais investigada, o AVA, plataforma 

caracterizada como ferramenta de socialização de conteúdos, é uma plataforma que pode ser 

utilizada nas modadalidades e-learning e b-learning, por possibilitar o compartilhamento de 

conteúdos e atividades a serem desenvolvidas, em interações tanto síncronas como assíncronas que 

pode ser acessada por diferentes meios e potencializam o processo de ensino e aprendizagem 

(TREIN; SCHLEMMER, 2009). Compreender as características de cada ferramenta facilita a 

                                                 
30 “[...] abrangem todas as tecnologias que permitem a criação de conteúdos e informações. Nessa categoria há uma subdivisão - as ferramentas de 

autoria colaborativa - aquelas que, além de permitirem a criação de conteúdos, também favorecem a escrita coletiva, aprendizagem colaborativa e o 
compartilhamento de ideias” (ZEDNIK et al., 2014, p. 93). 
31  Nesse artigo o foco foi o uso do laptop e a construção de diversas atividades com o uso de TD, mas a ênfase foi na construção de vídeos. Entretan-

to, não foi citada a utilização de nenhum software ou ferramenta da web 2.0 para a edição dos vídeos. 
32 O foco dos artigos foi o uso do laptop para a construção de atividades, especificamente relacionadas a determinado site específico porém seus 

endereço eletrônicos não foram citados nos  respectivos artigos. 

Taxonomia Ferramentas TIC utilizada Exemplos de TD Códigos 

Ferramentas de 
Autoria30 Colaborati-

va 

 
 

 

 
 

 

Comunicação 
e colaboração 

Fóruns de discussão   
Blogs  

 

Fóruns 
Blog 

Edublogs 

C40, C43, C46 
C9, C18, C25, C26, C34 

C28 

Criação de 
conteúdos 

Vídeo  
Webquest  

Imagens on-line  

Imagens/Desenho 

Ex.31 
Webquest  

STOP MOTIOM  

SNote 

C29 
C2, C7, C11, C13 

C38 

C37 

Avaliação da  
aprendizagem 

Mapas conceituais e mapas 
mentais 

CmapTools C4 

Ferramentas de 

Busca, Armazena-
mentos e Socializa-

ção 

Repositórios  

 
 

Armazenamento e compartilha-

mento de vídeos 
Objetos de Aprendizagem Nacio-

nais e Internacionais  

Jogos digitais  
e-Books 

Repositório de domínio público 

Objetos de Aprendizagem  
Gamificação  

EvoBooks  

C10 

C14, C19, C32 
C41, C44, C48 

C35 

Gestão Esco-

lar   

Armazenamento Virtual e Geren-

ciamento de Arquivos   

Ambiente de Modelagem Educa-

cional 

C5 

Socialização 

de conteúdos 

 

Portais Educacionais 

 

Sites Educativos 
Softwares educativos 

 

AVA (Ambiente Virtual de  
Aprendizagem) 

 

Realidade Aumentada 

Portal do professor, Portal dia-a-

dia 

Ex.32  
Softwares 

Google Analytics  

AVEA – Moodle 
Curso on-line 

Ferramenta Constructore, Wise 

(Web-based Inquiry Enviroment) 
web câmeras de baixo custo  

C21, C47 

C30 

C31, C49 
C16       

C45 

C3, C8, C13, C17, C42 
C1, C27, C50 

C12, C25 

C51 
C20 

Pesquisa   

 
 

 

 
 

 

Enciclopédias virtuais  

Laboratórios virtuais  

Educopédia  

LECT – USP 
LAB/Virt – USP, CESTA/UFRGS 

e PROATIVA 

Laboratório Móvel de Informática 
(LMI)  

C33 

C6   
C23 

 

 
C24 

Ferramentas de 
Imersividade Virtual 

Interação 
Virtual   

 

Redes sociais Twitter 
Orkut  

C22 
C15 

Representa-

ção Gráfica  
Imersiva 

Mundos virtuais   

 

Lousa Digital Interativa C36 

Ferramentas de 

Tecnologia Assistiva 

Deficiência 

visual   

Ampliadores de Imagem  Software Boadmaker C39 



 

 

586 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

tomada de decisão do professor para a escolha adequada das TD no EC e EB de acordo com as 

necessidades educacionais, auxiliando no planejamento de suas aulas e dessa maneira ocorrendo a 

incorporação gradativa das TD em contexto escolar (ZEDNIK et al., 2014).  

 

CONCLUSÕES 

As TD estão possibilitando mudanças na forma de nos comunicarmos, relacionarmos, de 

informarmos, e de aprendermos, pelo crescente número de recursos tecnológicos disponíveis, o que 

acarreta em mudanças na cultura educacional. Em nossa análise observamos que as TD mais 

investigadas na área são as ferramentas de busca, armazenamentos e socialização, com destaque 

nessa categoria para o AVA, no qual pode-se armazenar conteúdos, atividades, realizar fóruns, 

atividades avaliativas, além de determinar datas e entregas de trabalho por meio dessa plataforma. 

Seguida pelo uso de blog, TD classificada como ferramenta de autoria colaborativa. Portanto, é 

necessária a identificação e categorização das TD que estão sendo utilizadas no EC e EB. Ao 

compreender as características dessas ferramentas o professor decidirá de acordo com as 

necessidades de seu planejamento a TD adequada para a utilização em sala de aula (ZEDNIK et al., 

2014) que potencializará a construção de novas estratégias de ensino e aprendizagem de Ciências e 

Biologia.  Entretanto, a investigação dessa temática no EC e EB, precisa tornar-se mais expressiva, 

com especial atenção para a formação inicial e continuada de professores para compreendermos o 

verdadeiro potencial das TD (COUTINHO, 2008a) em contexto educacional e especificamente em 

relação à utilização das ferramentas da web 2.0, poucas foram exploradas em relação ao seu 

potencial educativo.  
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EIXO TEMÁTICO 5 -  CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 
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RESUMO 

O presente trabalho aborda a microinvestigação realizada durante ação de extensão realizada 

pelo Programa Astronomia para Todos, da Universidade Federal do Pampa, no município de Lavras 

do Sul. A investigação teve por objetivo descrever e analisar a impressão causada pela visita ao 

Planetário Móvel em estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, de escolas públicas, que 

nunca haviam assistido sessões sobre Astronomia. O Planetário Móvel constitui-se de um domo de 

lona plástica, de três metros de altura e seis metros de diâmetro, com capacidade para até 30 

crianças de até 12 anos, e de um equipamento para projeção de vídeos na sua cúpula. Além dos 

estudantes, também foram entrevistadas duas das professoras que os acompanharam. A entrevista 

com as professoras foi para que se pudesse conhecer a avaliação que elas faziam da visita. Os 

depoimentos de alunos e professoras mostram que espaços não formais de educação podem 

propiciar interações e ampliar conhecimentos. Os estudantes revelaram que em suas concepções as 

constelações eram desenhos que eles podiam formar unindo as estrelas e que não sabiam que elas 

eram nomeadas e mapeadas há séculos pela humanidade, assim como revelaram não conhecer que 

existe diferença de tamanho entre os planetas. A interação das crianças é promovida pela 

possibilidade de dialogar sobre Ciência com as professoras e com os monitores, o que as motiva a 

buscar mais conhecimento a respeito dessa Ciência.  

 

Palavras-Chave: Astronomia, Espaço não formal de educação, Popularização da Ciência, Planetário 

Móvel.  

 
 

INTRODUÇÃO 

 

O planetário promove, através de atividades de educação não-formal, a popularização da 

ciência, particularmente a Astronomia. Neste trabalho, definimos a educação não-formal de maneira 

ampla, como um tipo de educação organizada e sistemática, mas flexível em termos de duração e 

dos espaços em que pode ocorrer (museus, centros de ciência, zoológicos, ONGs, espaços públicos 

da cidade, associações, etc.). Pode ser guiada por um mediador ou educador, mas é 

preferencialmente centrada em quem aprende, uma vez que neste tipo de educação o aprendiz tem 

muito mais autonomia e liberdade para construir o seu “percurso” de aprendizagem conforme suas 
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motivações. É por isso uma educação pessoal, voluntária e não-linear, mas também colaborativa e 

muito dependente do contexto específico em que ocorre. Não é, normalmente, avaliada nem leva a 

certificados de aprendizagem. Como ressaltam MARQUES e FREITAS “Por suas características, os 

participantes neste tipo de atividades educativas têm idades variadas, habilidades e capitais culturais 

e socioeconômicos muito diversos.” (MARQUES e FREITAS, 2015, p. 3). 

É importante notar que nem todas as atividades que ocorrem em espaços caracterizados como 

não formais se enquadram na definição acima, assim como, ao contrário, é possível realizar 

atividades não-formais em ambientes tipicamente formais, como a escola. Assim, além da escola, 

considerada como espaço formal de educação, surgem outros contextos como: museus e centros de 

ciências, planetários, museus de história natural, zoológicos, jardins botânicos, parques nacionais e 

outros que têm sido chamados de espaços não formais, e os meios como a internet, revistas 

especializadas, televisão e outros chamados de espaços informais de educação científica 

(CAZELLI, 2005). 

É consenso, também, que a escola há muito deixou de ser considerada a única responsável por 

tal tarefa, uma vez que esta instituição sozinha não é capaz de ensinar todo o conhecimento 

científico acumulado pela humanidade ao longo dos séculos (GASPAR, 1993). 

O Programa Astronomia para Todos é um programa realizado pela Universidade Federal do 

Pampa (Unipampa) da Educação Básica. Para isto, são oferecidas oficinas a estes professores, de 

forma a aprofundar seus conhecimentos em Astronomia. O Programa visa atender a uma demanda 

crescente de visitação ao Planetário Móvel em cidades distantes do município de Bagé, de forma 

itinerante em trabalho com outros campi, como Alegrete, Uruguaiana, Caçapava do Sul e Dom 

Pedrito, incluindo comunidades quilombolas e fronteiriças. Para seu funcionamento, o Programa 

conta com a colaboração de docentes dos campi citados, além de monitores voluntários e bolsistas. 

O Planetário Móvel da Unipampa constitui-se de um domo de lona plástica, de 3m de altura e 

6m de diâmetro, com capacidade para até 30 crianças até 12 anos, e de um equipamento para 

projeção de vídeos na sua cúpula. 

Relata-se, neste artigo, relata-se e analisa-se a impressão causada pelas sessões em estudantes 

dos Anos Iniciais que foram levadas por suas professoras para conhecer o Planetário Móvel e 

assistir a uma de suas sessões. Para realização da pesquisa, foram entrevistados alunos do terceiro 

ao quinto ano de uma escola do município de Lavras do Sul (RS) e duas professoras que lecionam 

nestas turmas. Esta pesquisa foi realizada em outubro de 2016.  

 

METODOLOGIA 

 

Visando conhecer como o trabalho de extensão realizado pelo grupo do Programa Astronomia 

para Todos, atuante em Caçapava do Sul, impacta estudantes da Educação Básica, que ainda não 

conheciam o Planetário Móvel, realizou-se durante uma das ocasiões em que foram promovidas 

sessões do Planetário Móvel na cidade de Lavras do Sul, alguns questionamentos a alunos de três 

turmas de anos iniciais (terceiro ano, quarto ano e quinto ano), com idades entre 8 e 11 anos, que 

nunca haviam participado de uma sessão do Planetário, assim como para suas respectivas 

professoras. As duas professoras entrevistadas são pedagogas (formadas em Pedagogia), com mais 

de cinco anos de experiência no trabalho com crianças dos Anos Iniciais. 
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Na ocasião assistiu-se ao filme Ilha de Vida, o qual explanava sobre a ordem dos planetas no 

sistema solar e algumas constelações, em função da reprodução que ocorre no domo dar a sensação 

de realismo e proximidade as ilustrações como uma projeção em 3D. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como forma de sistematizar os dados obtidos por meio dos questionamentos, os resultados 

estão organizados em duas partes. Na primeira parte, fazemos uma descrição da formação docente e 

numa análise qualitativa das respostas dadas na entrevista pelas professoras. Na segunda parte, 

serão apresentadas e analisadas as repostas dos alunos entrevistados. 

Para manter o sigilo pessoal, as duas professoras serão identificadas pelas letras A e B. 

A professora A leciona em turmas de terceiro ano há mais de sete anos e é formada há seis 

anos em Pedagogia. Durante a entrevista ela relatou que a turma ainda não havia estudado, em sala 

de aula, algo sobre Astronomia e que realizou uma roda de conversa sobre a visitação ao planetário 

com eles. A professora ressaltou que durante a roda conversa os alunos realizaram algumas 

perguntas para as quais ela mesma não tinha conhecimento sobre o assunto para respondê-las. Ao 

perceber sua carência de conhecimento nessa área, a professora não realizou nenhum trabalho com 

eles por não se sentir preparada para tal e enfatizou que eles estudariam Astronomia em séries mais 

avançadas, com professores aptos para trabalhar esse conteúdo da Ciência com eles. 

Sabe-se que “os cursos de Astronomia foram perdendo força e, com o decreto de 1942, do 

Estado Novo, o ensino foi modificado e os conteúdos de Astronomia e Cosmografia deixaram de ser 

disciplinas específicas” (LANGUI e NARDI, 2009, p. 4), o que pode explicar o baixo ou 

praticamente inexistente conhecimento das professoras sobre Astronomia. Assim mesmo, os autores 

constatam que: 

[...] atualmente, no Brasil, parece haver uma modesta retomada de atenção ao ensino e 

popularização da Astronomia, conforme indicam estudos da área (LANGHI, 2005). Há 

algumas instituições oficiais que se empenham na educação em Astronomia, visando a 

formação profissional nesta área, além da capacitação do público, com projetos de extensão 

e divulgação, bem como a formação continuada de professores (LANGUI e NARDI, 2009, 

p.5). 

 

A professora B leciona em turma de quinto ano há dois anos e é licenciada em Pedagogia há 

doze anos. Em sala de aula esta professora, antes da visitação, realizou um trabalho com os alunos 

de desenho, no qual eles deveriam mostrar o que é Astronomia e o que ela estuda ou faz. Após a 

visitação, ela pediu que eles realizassem uma redação com o que mudou para eles e o que eles 

viram e aprenderam lá. Esta professora enfatizou durante a entrevista o gosto que ela tem pela 

Ciência como um todo, ressaltando várias vezes em sua fala o quanto é importante o aluno ser 

questionador e o professor estimular cada vez mais isto em seus alunos.  

Analisamos a seguir as respostas de oito alunos entrevistados, sendo três alunos do 3° ano, 

dois do 4° ano e três do quinto. 

Os alunos do terceiro ano ressaltaram não ter estudado na escola algo sobre Astronomia. O 

que chamou a atenção deles foi como o vídeo exibido durante a sessão apresentava os anéis dos 

planetas como pizzas e o quanto foi divertido a sessão, pois tiveram a sensação de que podiam 

esticar as mãos e tocar nos planetas e constelações. Revelaram que em suas concepções as 
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constelações eram desenhos que eles podiam formar unindo as estrelas e que não sabiam que elas 

eram nomeadas e mapeadas há séculos pela humanidade, assim como revelaram não conhecer que 

existe diferença de tamanho entre os planetas. 

Em seus depoimentos, os alunos do quarto ano primeiramente enfatizaram a diferença de 

tamanho entre os planetas, colocando que eles tinham uma expectativa bem diferente da ocorrida. 

Também ressaltaram o prazer que sentiram ao ver os planetas tão próximos deles, demostrando 

interesse em continuar estudando sobre Astronomia. Contaram que há um livro na biblioteca da 

escola sobre Astronomia que eles estão dividindo entre eles para leitura. 

Os alunos do quinto ano demonstraram em suas falas um conhecimento prévio sobre 

Astronomia. Enfatizaram que entre eles havia um que gostava de ler sobre Astronomia, mas o 

mesmo colocou que não havia muitos livros na biblioteca da escola sobre o assunto e que ele não 

possuía acesso à internet, o que o desmotivava e dificultava os estudos nesta área.  

Consideramos que a prática da divulgação de Astronomia no Brasil por meio de espaços não-

formais de educação vem mostrando com um enorme potencial no que se refere à formação da 

cultura científica e educação em ciências, assim como explicam Pozo e Gomez Crespo: 

 
A educação não formal possui características próprias quanto à autonomia do visitante na 

busca do saber, o que favorece a ampliação e o refinamento cultural em um ambiente capaz 

de despertar emoções que se tornem aliadas de processos cognitivos dotados de motivação 

intrínseca para a aprendizagem de ciências (apud QUEIROZ et al., 2002, p.78). 

 

CONCLUSÕES 

 

Os depoimentos de alunos e professoras mostram que espaços não formais de educação podem 

propiciar interações e ampliar conhecimentos. A interação é promovida pela possibilidade de 

dialogar sobre Ciência, o que motiva a busca de mais conhecimento a respeito do tema em pauta. 
Os alunos ressaltam que os espaços não formais podem vir a contribuir com a aprendizagem 

na área de Ciências e como estes espaços se tornam motivadores na busca pelo conhecimento. E 

assim sendo “pesquisas recentes sugerem que aproximadamente a metade da aprendizagem e 

compreensão da ciência pelo público é oriunda do setor de livre aprendizagem” (Falk, 2002, p.2). 
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RESUMO 

 

O presente artigo apresenta um levantamento bibliográfico, de âmbito histórico e estatístico, 

das políticas públicas e leis voltadas para os processos de formação de professores, bem como 

dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira referente ao 

número de professores com formação superior em licenciatura, nas suas áreas de atuação, ativos na 

educação básica. O objetivo da pesquisa foi compreender a relação entre as Políticas Públicas de 

fomento à formação de professores e os dados estatísticos relativos à carência de professores com a 

formação necessária para atuarem na educação básica, os quais constituíram o corpus de análise. A 

metodologia de análise teve por base a Análise Textual Discursiva à luz dos referenciais teóricos e 

das legislações vigentes. Os resultados apresentaram fatos que relacionam um incremento no 

número de professores com graduação em licenciatura, nas suas áreas específicas, atuantes na 

educação básica das escolas públicas do País, com o crescente incentivo do governo através de 

diversas políticas públicas para a formação inicial e continuada dos profissionais da educação. Os 

resultados ainda apresentam uma continuidade, por parte do governo, através das atualizações do 

Plano Nacional de Educação, em saldar completamente o déficit de professores com formação 

superior em licenciatura nas suas áreas de atuação.  
 

Palavras-Chave: Formação de professores, Políticas Públicas, Educação Básica, INEP. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de incremento do número de professores com formação superior em licencia-

tura, nas habilitações específicas exigidas pela legislação, para atuarem na educação básica das es-

colas públicas do país é uma questão em evidência nas discussões de diferentes campos da educa-

ção, bem como nos resultados de levantamentos divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  A formação do profissional docente apresenta-se 

como condição prioritária para a realização de uma educação de qualidade, que é definida por lei 

como direito de todos, uma vez que a mesma será reflexo das competências desenvolvidas no de-

correr da formação docente.      

mailto:fe.ponticelli@hotmail.com


 

 

595 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

Uma educação básica de qualidade tem como pressuposto a formação de cidadãos críticos e 

conscientes da sua prática no desenvolvimento de um país igualitário e cientificamente desenvolvi-

do.  Segundo o Plano Nacional de Educação - PNE (BRASIL, 2014) uma educação de qualidade 

está diretamente relacionada com a formação inicial dos profissionais da educação, com habilitação 

na área em que leciona, e a garantia de formação continuada. 

O presente artigo tem por objetivo apresentar a relação entre as atualizações e o desenvol-

vimento de Políticas Públicas de fomento a formação de professores, para atuarem da educação 

básica, com os dados estáticos publicados Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) referentes à carência de professores para atuarem na educação básica, bem 

como a sua formação incompleta para exercer a função docente. 

 

METODOLOGIA 
 

De modo a atender os objetivos traçados para o presente artigo, utilizou-se para o mesmo a 

pesquisa com abordagem qualitativa, pois se pretende compreender e desvendar um tema 

específico, tendo como técnicas de construção do corpus de análise, a análise documental, pois os 

documentos representam uma fonte natural de informações, “não são apenas uma fonte de 

informações contextualizadas, mas surgem num determinado contexto e fornecem informações 

sobre esse mesmo contexto” (LUDKE, ANDRÉ, 1986, p,39).   

Ainda, a análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja 

complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um 

tema ou problema (LUDKE, ANDRÉ, 1986), sendo a mesma utilizada em ...arquivos públicos, em 

sua maior parte, em documentos oficiais, tais como leis, relatórios, diretrizes, também em 

publicações parlamentares como documentos, projetos de leis e relatório (MARCONI, 

LAKATOS,2010).  

Para a apreciação do corpus de análise será utilizada a análise textual discursiva, pois a mes-

ma é uma metodologia de análise de dados qualitativa utilizada quando se tem a finalidade de apro-

fundar e produzir novas compreensões sobre discursos e fenômenos. O processo da análise textual 

discursiva apresenta-se como um movimento que possibilita a emergência de novas compreensões, 

através da qual se buscam elementos para fundamentar e desenvolver novas interpretações dos tex-

tos em estudo à luz do referencial teórico, bem como a produção de novos significados e conheci-

mentos através das análises realizadas.  

Segundo Moraes (2011), a análise textual discursiva proporciona novas compreensões dos 

objetos em análise baseado num processo caótico constituído de três elementos: (i) unitarização, 

como desmontagem de textos; (ii) categorização, estabelecimento de relações e; (iii) comunicação, 

captando o novo emergente.  

Na unitarização ocorre o processo de desconstrução, nos quais os textos que compõem o 

corpus de análise são analisados de forma detalhada, fragmentando-os com o objetivo de localizar 

unidades de significado que farão sentido ao pesquisador, baseado no seu objeto de estudo. A partir 

da desmontagem do texto são formadas as categorias, que podem ser a partir do método dedutivo, 

onde as categorias são definidas “a priori”, ou de forma indutiva, nas quais as categorias são deno-

minadas emergentes, formadas a partir das unidades de significados decorrentes da unitarização dos 

textos. No caso dessa pesquisa, as categorias emergirão da análise e não estavam pré-determinadas.  
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Nesse processo de categorização se dá o início da organização dos metatextos, em que o 

pesquisador inicia o processo de argumentação de forma a unir as categorias em subcategorias em 

um processo aglutinador, com o objetivo de unir as categorias e formar novos textos, definidos me-

tatextos, que são construídos a partir dos textos originais, na qual é expressa a compreensão do pes-

quisador sobre os referidos documentos. A construção dos metatextos se dá no último processo da 

analise textual discursiva, definido como captando o emergente, segundo Moraes (2011, p. 32) “os 

metatextos são construídos de descrição e interpretação, representando o conjunto um modo de teo-

rização sobre os fenômenos investigados”. As categorias e seus entrelaçamentos são consequências 

das análises e interpretações do pesquisador à luz do seu referencial teórico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A formação e qualificação dos profissionais da educação básica tornou-se foco de debates 

por diversos pesquisadores (GATTI,2014; TARDIF,2002; NÓVOA,1995) a partir da importância 

recebida pela mesma no decorrer do século 20. Esses debates em torno da formação docente são o 

cerne de referência para as investigações educativas e fundamental para os processos de reforma 

dos sistemas educativos (SACRISTÁN, 1999). 

O aumentam da visibilidade sobre o processo educacional, de modo a atender às demandas 

que se colocam para país quanto a qualificação da educação básica, promovem inúmeras reformas 

educacionais, tais como a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDB (BRASIL, 1996), que instituiu a década da educação e formulou a necessária capacitação de 

todos os professores em exercício em nível superior até o ano de 2010.  

De modo a atender às exigências da referida lei, diferentes projetos foram aprovados com o 

intuito de articular diferentes políticas públicas, tais como o Plano Nacional de Educação em 2001, 

que vigorou entre os anos de 2001 a 2010. Esse Plano apresentava a necessidade de elaboração um 

plano emergencial de formação de professores, tendo como base o percentual de professores que 

não possuíam qualificação necessária para a atividade docente. Naquela época, somente 20% dos 

professores da educação infantil possuíam ensino superior e, 45,7% dos profissionais do magistério 

possuíam ensino superior. Tais dados deixam evidente a necessidade de um programa de formação 

de professores no país (BRASIL, 2001).  

Analisando anos que se seguiram, diversas políticas públicas foram apresentadas e 

desenvolvidas com esse objetivo, possibilitando observar, através da Avaliação do Plano Nacional 

da Educação 2001 – 2008, um incremento de quase 10% no percentual do número de funções 

docentes com formação superior em licenciatura, passando dos 78,8% no ano de 2000 para 87% no 

ano de 2007 (BRASIL, 2009). 

Nesse mesmo ano o Ministério da Educação e Cultura lançou o Plano de Desenvolvimento 

da Educação (BRASIL, 2007), onde foram traçados objetivos a serem cumpridos pelas diferentes 

instâncias governamentais. O referido plano define que a União deva assegurar seu 

comprometimento com a formação de professores, fazendo uso das iniciativas já desenvolvidas, tais 

como a Universidade Aberta do Brasil (UAB), o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) e fomentaria novos programas, tais como o Programa de Formação Inicial e 

Continuada, Presencial e a Distância, de Professores para a Educação Básica (PARFOR) que tem 

como objetivo ofertar, em caráter emergencial, cursos de licenciatura dirigidos docentes em 

exercício há pelo menos três anos na rede pública de educação básica. 
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Ainda no âmbito da necessidade de formação de profissionais da educação, a Conferência 

Nacional da Educação (CONAE), ocorrida em 2010, serviu como um fator de efeito, para o 

Ministério da Educação, na elaboração da proposta do novo Plano Nacional de Educação, com 

vigência entre os anos de 2014 e 2024. O novo Plano Nacional de Educação tem como um dos 

objetivos “garantir, em 2024, que a totalidade dos professores da educação básica possua formação 

específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que 

atuam” (BRASIL, 2010, p. 88). 

 

CONCLUSÕES 
 

Através da análise dos dados do Inep referentes à formação de professores foi possível 

constatar o empenho do Governo e da sociedade brasileira, através das políticas públicas, de saldar 

a dívida do Brasil com a educação, promovendo um crescente aumento do percentual de professores 

com formação superior em licenciatura.  

Apesar de todo o empenho do governo, até o ano de 2010 não havia sido possível cumprir 

com o proposto do Plano Nacional da Educação, qual seja o de garantir a formação superior em 

licenciatura, de todos os professores da educação básica. Tendo como base as referidas 

constatações, foram então apresentadas justificativas para a elaboração de um novo Plano Nacional 

da Educação, de modo há ter mais tempo para alcançar níveis desejados e necessários para o 

desenvolvimento das metas. 

Assim, o novo Plano Nacional da Educação (BRASIL, 2014), com vigência para o decênio 

2014 - 2024 foi aprovado como uma estratégia para a melhoria contínua da educação da população, 

refletindo diretamente no desenvolvimento econômico do país. No referido plano ficou acordado 

que o país precisaria disponibilizar mais tempo para alcançar os níveis desejados e necessários para 

o desenvolvimento das metas, buscando dessa forma, garantir a formação de 100% dos professores 

em licenciatura nas suas áreas atuantes, de modo a garantir uma educação de qualidade à todos os 

cidadãos brasileiros. 
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RESUMO 

 

A Física escolar estuda fenômenos que comumente podem ser observados em situações 

cotidianas. O trânsito é uma dessas situações, na qual uma aproximação de conceitos Físicos e de 

fenômenos correspondentes, aplicados nessa temática, podem possibilitar melhores compreensões 

do assunto abordado. O presente trabalho apresenta os resultados quantitativos de uma pesquisa que 

buscou investigar se indivíduos egressos da escola estabelecem relações entre conteúdos de Física e 

fenômenos observados no cotidiano do trânsito, evidenciando se a proposta de ensino orientada 

pelos documentos da Educação, que sugerem um ensino para a vida está surtindo resultados 

significativos posteriores à sua formação na escola. A problemática buscou responder a seguinte 

questão: os estudantes dos Centros de Formação de Condutores conseguem relacionar conceitos 

Físicos estudados no curso de primeira habilitação com a Física estudada no Ensino Médio? O 

corpus abrangeu estudantes de autoescolas, com Ensino Médio completo e idades entre 18 e 30 

anos. Foram coletados dados de 202 estudantes da cidade de Passo Fundo/RS. Como resultados, 

pode-se constatar, que de modo geral, os estudantes não relacionam a Física e o trânsito de forma 

satisfatória; a qualidade da formação no Ensino Médio e as experiências vivenciadas pelos 

indivíduos podem ter sido relevantes para influenciar os bons desempenhos de uma parcela menor 

de participantes; fatores relacionados com a escola, modelo de ensino, assim como professores, suas 

relações com os alunos, didática, relações afetivas, metodologia de ensino e falta de 

contextualização, foram pontos destacados, sugerindo relação entre tais fatores e o grau de retenção 

do conhecimento dos participantes. 
 

Palavras-Chave: Ensino de Física, Contextualização, Educação para o trânsito; Alfabetização Científica. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A vivência de sala de aula permite ao professor de Física perceber que há maior probabilidade 

de o estudante compreender os conceitos físicos na escola quando são apresentados de forma 

aplicada ao cotidiano, principalmente se tais contextos estão diretamente ligados à sua realidade. 

Considerando o uso cotidiano do automóvel e a quase universalização de acesso à carteira de 

motorista, os acidentes de trânsito passaram a estar presentes no cotidiano de todos, direta ou 
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indiretamente. Nesse contexto, podemos verificar a presença de grande quantidade de 

conhecimentos físicos intrínsecos, apesar de nem sempre serem percebidos pelos motoristas. Logo, 

estudar tais conhecimentos está em acordo com o proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

– PCN (BRASIL, 2000), ao propor um estudo contextualizado, de maneira a dar significância ao 

aprendizado do estudante. 

Recentemente, a Base Nacional Curricular Comum – BNCC (BRASIL, 2016) também insiste 

que “o conhecimento físico, com seus conceitos, leis, grandezas e relações matemáticas, ganha mais 

significado se utilizado em problemáticas reais,...” (p. 144). 

Em âmbito nacional, no ano de 2015 houve um total de 45.501 mortes em acidentes de 

trânsito (DPVAT, 2015). Esse valor poderia ser comparado a, hipoteticamente, como se houvesse 

uma queda de avião por dia levando a óbito aproximadamente 125 pessoas em cada queda somente 

no Brasil, trazendo o questionamento sobre o que falta para o ser humano se conscientizar sobre a 

fragilidade da vida, de modo a não tratar os acidentes de trânsito com naturalidade e sim como um 

risco que praticamente todos estão vulneráveis atualmente? 

Diante dessas estatísticas, não é possível negar o pensamento de que é papel fundamental da 

educação a formação e a conscientização desses jovens, uma vez que a escola é parte essencial do 

processo de desenvolvimento do indivíduo na sociedade, é direito de todo cidadão assegurado pela 

Constituição Federal. 

A partir dessa reflexão, a dúvida que passa a existir é se o conhecimento, em especial o 

científico, ensinado a esse estudante, será lembrado, mesmo que intuitivamente, de modo a 

possibilitar que ele o aplique em situações cotidianas, quando efetivamente tornar-se um motorista, 

ou seja: houve um aprendizado significativo destes princípios físicos no Ensino Básico? 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de pesquisa de mestrado, que 

buscou investigar se estudantes de autoescola estabelecem relações entre conteúdos de Física 

estudados no Ensino Médio com o cotidiano do trânsito, evidenciando se a proposta de ensino 

orientada pelos documentos oficiais do Ministério da Educação, de ensinar para a vida e formar um 

cidadão preparado para o cotidiano, está surtindo resultados positivos posteriores à sua formação na 

escola. 
 

METODOLOGIA 
 

Pesquisa Descritiva, de caráter quantitativo e qualitativo, baseado em uma amostra não-

probabilística. 

A pesquisa em campo, que foi realizada em autoescolas, teve dois momentos: A aplicação de 

um questionário com 10 perguntas fechadas, de múltipla escolha e também entrevistas com 

perguntas semiestruturadas para uma parcela menor da amostra. As questões foram elaboradas pelo 

pesquisador, tendo como base os fenômenos Físicos apresentados nos capítulos de direção 

defensiva da apostila do curso de primeira habilitação dos Centros de Formação de Condutores de 

Passo Fundo – RS (OLMA, 2016). 

Cada questão elaborada para o instrumento teve como base o estilo de questões elaboradas 

para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), no qual a questão apresenta um contexto em que 

algum fenômeno físico é apresentado e o conceito que fundamenta o seu funcionamento dentro das 
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alternativas a serem assinaladas, possuindo cada questão um objetivo de avaliar habilidades e 

competências orientadas pelos documentos oficiais do Ministério da Educação a serem ensinadas 

dentro da área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, em particular. 

O questionário passou por um processo de validação estatística, no qual foi sugerido a retirada 

de duas questões para o aprimoramento da sua consistência interna. Sendo assim, as questões 1 e 4 

não foram consideradas para as análises realizadas. 

As análises realizadas para a parte quantitativa foram a estatística descritiva e teste de 

hipóteses. Para a parte qualitativa, por sua vez, foi utilizada a metodologia proposta pela Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 1979). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O índice de acertos dos 202 participantes foram analisados pelo software estatístico, que 

gerou a tabela apresentada a seguir, relacionando os valores com as medidas de tendência central: 

Média, Moda, Mediana; e dispersão: desvio padrão, valores de máximo e mínimo. 

 
Tabela 1: Medidas de tendência central e índice de acertos por pessoa. 

 

Quantitativamente, as medidas de tendência central obtiveram os seguintes valores para o 

escore de acertos: Média: 3,92; Moda 4 e houveram duas Medianas sendo que o menor valor 

apresentado pela saída do SPSS foi: 2; Desvio Padrão: 1,7; Valor mínimo: 0 e Valor máximo: 7. 

Esses valores por si só, demonstram que a concentração de acertos aponta para um 

desempenho médio individual de quase 50%, ou seja, por mais que um desempenho de 50% 

signifique metade, a princípio não pode ser considerado como satisfatório, uma vez que os 

participantes já haviam concluído seus estudos escolares e estavam em um processo de formação 

complementar em um CFC. A seguir, é possível observar o gráfico que apresenta os acertos por 

questão: 
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Gráfico 1: ìndice de acertos por questão 

 

Pode-se notar que as questões com menos acertos podem ser consideradas como as mais 

difíceis por este grupo em particular, sendo elas, as questões 5, 8, 9, 10. 

Os testes de hipótese, por sua vez, tiveram como objetivo verificar se o cruzamento entre 

condições apresentadas pelos entrevistados apresentariam elementos que auxiliaram na discussão de 

quais fatores influenciaram o desempenho desses estudantes na pesquisa. 

Dos cinco testes realizados (1- teste para verificar se havia diferença na distribuição de 

acertos entre gêneros homens e mulheres; 2- teste entre estudantes formados em escolas pública e 

privada; 3- teste entre estudantes com experiência em dirigir e os sem experiência com veículos; 4- 

teste entre estudantes de níveis escolares diferentes; e 5- teste de hipótese para faixas etárias 

diferentes), apenas dois (testes 2 e 3) apresentaram resultados no qual indicaram a rejeição da 

hipótese nula. 

Conclui-se assim, que o fator “escola” (diferença entre pública e privada), auxiliou a explicar 

a diferença de desempenho entre os estudantes, uma vez que alunos que estudaram em escolas 

particulares obtiveram desempenhos significativamente melhores que os participantes que 

concluíram seus estudos em escolas públicas. Assim também, os que já haviam dirigido antes do 

curso no CFC, podem ter adquirido capacidades intuitivas de compreender os fenômenos Físicos 

através de suas vivências, dando-lhes maior capacidade de aliar a teoria e a prática. 

 

CONCLUSÕES 
 

O objetivo deste trabalho foi apresentar os resultados quantitativos de uma pesquisa que visou 

observar se egressos do Ensino Médio relacionavam a física escolar com o cotidiano. 

Esta pesquisa pode concluir que as condições que podem ter influenciado no desempenho 

individual dos participantes perpassam a formação básica e sua qualidade, assim como as 
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experiências de cada indivíduo, que podem colaborar para que eles consigam observar o mundo, em 

especial o mundo da Física e do trânsito juntos, podendo atuar dentro dessa realidade específica de 

forma responsável e crítica, compreendendo as relações de causa e efeitos de suas ações, que por 

consequência, pode vir a formar um cidadão, pedestre e motorista mais consciente. 

Conforme análise em Vizzotto et. al. (2017), tais resultados convergem para o que os autores 

da área, como Urruth (2014); Back (2013); e Brust (2013) também apontam em relação à 

importância de haver um ensino contínuo da educação para o trânsito durante todos os anos da 

Educação Básica, abordando tal temática de forma transversal, interdisciplinar, ou ainda, de forma 

disciplinar, reforçando a oportunidade da Física articular tais conhecimentos em situações aplicadas, 

salientando assim, o papel da contextualização no ensino de Física, conforme defendem os autores 

Abeid e Tort (2014); Chagas (2014); e Silveira (2011). 

Sabe-se que um indivíduo aprende por meio de vivências particulares e por meio da escola. É 

inegável o quanto o conhecimento escolar, em especial o da Física pode proporcionar maiores 

condições de compreensão do mundo, principalmente os fenômenos relacionados ao trânsito, 

corroborando para o que os documentos da educação denominam como “ensinar para a vida”, se 

utilizando das mais variadas estratégias, entre elas as interdisciplinares ou contextualizadas para 

atingir tal êxito. 

Muitas estratégias de ensino consideradas  “inovadoras”, baseadas em conhecimentos da 

psicologia cognitiva, ou que buscam envolver o estudante ativamente na sala de aula são realizadas, 

testadas e apresentadas no mundo acadêmico do Ensino de Física, porém a aprendizagem não 

acontece somente na escola, assim como não se dá do dia para a noite e sim, exige certo intervalo 

de tempo para que a retenção possa acontecer e posteriormente ser observada de forma direta ou 

indireta, reforçando o viés da investigação relatada na dissertação, socializada neste trabalho. 

Com esta pesquisa, se pode observar que os efeitos posteriores à formação do estudante na 

escola sugerem que a aprendizagem não possibilitou, para este grupo em particular, significativas 

articulações entre a Física e o cotidiano do trânsito, do ponto de vista da retenção conceitual, de 

modo que os objetivos de um ensino para a vida e formação crítica do indivíduo para compreender 

o seu cotidiano, não foram alcançados de forma satisfatória. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABEID, L.; TORT, A. C. As forças de atrito e os freios ABS. Revista Brasileira de Ensino de 

Física, 36, 2, 2306-1 – 2306-7, 2014. 
 

BACK, S. Física e Segurança no Trânsito: Uma Proposta Didática por uma Professora Iniciante. 

201. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências). Universidade Federal de Santa Maria, San-

ta Maria, 2013. 
 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Ed. 70, 1979 

 

BRASIL, Ministério da Educação. PCN do Ensino Médio: Parâmetros Curriculares Nacionais. 



 

 

604 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

Ciências da Natureza. Matemática e suas Tecnologias, Ministério da Educação, Secretaria de 

Educação Básica, 2000. 

 

BRASIL, Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. 2ª ed. revista. Disponível 

em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documentos/bncc 2versao.revista.pdf>. Acesso em: 05 

out. 2016.  

 

BRUST, A. Física Aplicada Nas Situações Do Trânsito. 2013. Dissertação (Mestrado em Ensino 

de Física e Matemática). Centro Universitário Franciscano, Santa Maria. 2013. 
 

CHAGAS, C. A Física no ensino médio através do estudo de fenômenos físicos em um automó-

vel. 2014. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática). Universidade Federal do 

Ceará, Fortaleza. 2014. 

 

DPVAT, Seguradora Líder. Boletim estatístico. Ano 5, V. 4, Jan-Dez 2015. Disponível em:< 

https://www.seguradoralider.com.br/Documents/boletim-estatistico/Boletim-Estatistico-Ano-05-

Volume-04.pdf> Acesso: Jan. 2017. 

 

OLMA, M. Consciência sobre rodas: Habilitação do condutor. 20 ed. Porto Alegre – RS: Águia, 

2016. 

 

SILVEIRA, F. L. Um interessante e educativo problema de cinemática elementar aplicada ao trânsi-

to de veículos automotores - a diferença entre 60 km/h e 65 km/h. Caderno Brasileiro de Ensino 

de Física, 28, 2, 468-475, 2011. 

 

URRUTH, H. G. Física e segurança no trânsito: um curso de Física e educação para o trânsito 

para jovens e adultos. 2014. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física). Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2014. 
 

VIZZOTTO, P. A.; MACKEDANZ, L. F.; MIRANDA, A. C. D. Física aplicada ao trânsito: uma 

revisão de literatura. Revista Thema, 14, 1, 137-163, 2017. 

 



 

 

605 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

106 - ESTUDO DE INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS COMO  
PERSPECTIVA DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM. 

 

Roberta C. Novaes dos Reis(1), Márcia Fink(2), Paola Rafaela Pizoni(3), Paulo Henrique de 

Souza Oliveira(4).  
 

 
(1) Professora de Química EBTT; Instituto Federal Farroupilha – Campus Santo Augusto; Santo Augusto/RS; 

roberta.reis@iffarroupilha.edu.br 
(2)Professora de Informática EBTT; Instituto Federal Farroupilha – Campus Santo Augusto; Santo 

Augusto/RS; marcia.fink@iffarroupilha.edu.br 
(3)Professora de Pedagogia EBTT; Instituto Federal Farroupilha – Campus Santo Augusto; Santo 

Augusto/RS; paola.pizoni@iffarroupilha.edu.br 
(4)Professor de Informática EBTT; Instituto Federal Farroupilha – Campus Santo Augusto; Santo 

Augusto/RS; paulo.oliveira@iffarroupilha.edu.br 

 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho propõe discutir ações concretas que fortaleçam o processo da avaliação 

enquanto elemento formativo e integrador no processo ensino/aprendizagem, considerando que esse 

se dê como uma proposta pedagógica na qual professores e alunos adquiram conhecimentos de 

forma conjunta, em um processo dialético.A avaliação vem identificando-se como um dos 

elementos essenciais na busca de uma educação que visa suprir os anseios da sociedade. Sendo 

assim, como educadores, temos que repensá-la a todo instante, contextualizando-a com os demais 

segmentos que compõem a educação.A avaliação será bem sucedida na mediada em que aliada a 

esses pressupostos, o professor elimine seus preconceitos em relação a ela. No intuito de mostrar a 

importância da avaliação propôs-se, neste trabalho, um estudo teórico sobre avaliação com o apoio 

da Direção de Ensino Campus Santo Augusto do Instituto Federal Farroupilha. Neste sentido, a 

proposta inicial, foi criar um grupo de estudos sobre avaliaçãoavançando para o reconhecimento e 

reflexões dos processos avaliativos até então desenvolvidos e utilizados pelos professores do 

Campus. Na sequência, foi realizada a elaboração e aplicação de um questionário aos alunos dos 

cursos técnicos integrados ao ensino médio do Campus, através do qual os resultados foram 

tabulados e serão analisados para que, juntamente com as sugestões dos professores, sirvam de 

suporte para elaboração de um instrumento de coleta de dados para uma avaliação contínua, 

diagnóstica e interdisciplinar que permita a melhor forma de mostrar como se dá o rendimento 

escolar dos alunos. 
Palavras-Chave:estudos, alunos, diagnóstico, interdisciplinar. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O termo “Avaliar” tem sua origem no latim, provindo da composição a-valere, que quer 

dizer "dar valor a...". O conceito "avaliação" é formado a partir das determinações da conduta de 

"atribuir um valor ou qualidade a alguma coisa, ato ou curso de ação..." que, por si, implica 

posicionamento positivo ou negativo em relação ao objeto, ato ou curso de ação avaliado 



 

 

606 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

(LUCKESI, 2003).O objetivo da avaliação é garantir o sucesso. Ela é a parceira de quem produz um 

resultado. Segundo Hoffmann (2003), como ação reflexiva e mediadora do processo de ensino-

aprendizagem, a avaliação pressupõe envolvimento, divisão de papéis, o professor que ensina, mas 

também aprende. 

A avaliação do processo educacional é um elemento que tem considerável importância no 

contexto da escola e da sociedade. É importante, ressaltar que a LDB nº 9394/96 (BRASIL, 1996) 

aponta a avaliação como um processo contínuo, sistemático e cumulativo. Na escola, a avaliação 

deve ser usada num primeiro momento com a finalidade de diagnóstico para conhecer os aspectos 

que devem ser trabalhados com os alunos.  

Com base na LDB, vale ressaltar que: “a objetividade e subjetividade geralmente se referem 

à forma de elaboração das questões de um teste. No entanto são pela correção que estas questões se 

caracterizam em objetivas ou subjetivas” (HOFFMANN, 2000). Numa concepção mediadora de 

avaliação e subjetividade é importante enfatizar que a elaboração e correção de tarefas avaliativas 

não são um problema, mas um elemento a trabalhar positivamente. O erro é sempre o ponto de 

partida para que o professor e o aluno retomem o conteúdo trabalhado antes de partir para novas 

concepções conceituais.  

A avaliação se equivale à pesquisa científica no sentido de que ambas buscam produzir 

conhecimento. A diferença é no resultado que se espera. A pesquisa científica procura desvendar 

como funciona a realidade. A avaliação procura desvendar a qualidade da realidade. É importante 

que os professores trabalhem o conhecimento necessário, para que o aluno tenha sucesso no avanço 

de seus estudos(LUCKESI, acessado 2016). 

A avaliação envolve autoestima, respeito à vivência e cultura própria do indivíduo, filosofia 

de vida e sentimentos. Como diz Sant’Anna (1995) “é um processo contínuo, sistemático, 

compreensivo, comparativo, cumulativo, informativo e global, que permite avaliar o conhecimento 

do aluno”. Sendo um processo contínuo e construtivo, a aprendizagem, ao professor cabe a 

consideração de todas as etapas desse processo. 

Compreende-se que ao avaliar, o professor deve utilizar técnicas diversas e instrumentos 

variados para que se possa diagnosticar o começo, o durante e o fim de todo o processo avaliativo. 

A partir disso, é possível progredir no processo didático e retomar o que foi insatisfatório para que o 

processo de aprendizagem tenha êxito e o aluno não seja prejudicado no que se refere ao 

conhecimento de conteúdo e de mundo. 

“Julgo que conceber e nomear o “fazer testes”, o “dar notas”, por avaliação é uma atitude 

simplista e ingênua! Significa reduzir o processo avaliativo, de acompanhamento e ação com base 

na reflexão, a precários instrumentos auxiliares desse processo, como se nomeássemos por bisturi 

um procedimento cirúrgico” (HOFFMANN, 2013). 

Partindo do conceito de avaliação, é importante fazer com que o grupo de professores 

participantes desta investigação compreenda que é possível em um processo encontrar diferentes 

caminhos para o alcance dos bons resultados numa avaliação. Isso depende de uma abertura pessoal 

e coletiva com também quebra de paradigmas. Desta forma, os objetivos deste trabalho é: (i) 

compreender o processo de avaliação junto a Instituição de Ensino a fim de refletir sobre o 

rendimento escolar dos estudantes elaborando um estado da arte sobre avaliação para compreender 

os pressupostos teóricos no processo ensino/aprendizagem dos estudantes do Campus Santo 

Augusto; (ii) identificar e analisar os instrumentos avaliativos desenvolvidos pelos educadores a fim 

de verificar se esses estão refletindo nos aspectos de práticas de ensino e aprendizagens 
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significativas para os estudantes; (iii) elaborar um questionário sobre avaliação para saber a opinião 

dos estudantes do Campus sobre este assunto; (iv) tabular e analisar os resultados deste 

questionário; (v) propor a criação de um instrumento de avaliação integrada entre disciplinas de 

cada curso ofertado pelo Campus, a fim de coletar dados para uma avaliação diagnóstica, inclusiva, 

democrática e interdisciplinar e (vi) socializar os estudos e resultados deste trabalho aos colegas e 

alunos através de seminários e palestras. 

 

METODOLOGIA 
 

A metodologia consistiuem reuniões de estudos sobre avaliação entre os professores do 

Campus Santo Augusto com socialização dos instrumentos avaliativos utilizados pelos educadores 

em suas práticas pedagógicas. Após alguns encontros para estudos teóricos, foi feita a elaboraçãoe 

aplicação de um questionário, contendo seis questões sobre avaliação aos alunos do Campus. Com 

os resultados dos questionários em mãos, foi feita a tabulação e será feita também a análise dos 

resultados deste questionário para que depois seja proposta a criação de um instrumento deavaliação 

integrada entre disciplinas de cada curso ofertado pelo Campus, a fim de coletar dados para uma 

avaliação diagnóstica e interdisciplinar levando em consideração a opinião e sugestões de alunos e 

professores do Campus. A socialização dos resultados obtidos por este grupo de estudos composto 

por professores será contínua, através de seminários e palestrasaos demais colegas e alunos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Um grupo de estudos composto por aproximadamente 20 professores foi formado em 

setembro de 2016 para estudos teóricos sobre avaliação – conceito, importância e aplicação. Foram 

realizados encontros mensais, com o apoio da Direção de Ensino do Campus. Nestes encontros 

além da utilização de artigos, livros e vídeos para estudos, houve também o compartilhamento de 

experiências e relatos dos instrumentos avaliativos utilizados pelos educadores em suas práticas 

pedagógicas.Foram momentos de muito aprendizado, uma vez que concluímos que o educador de 

hoje deve repensar cada vez mais acerca dos seus conhecimentos e deve raciocinar profundamente 

sobre seus critérios avaliativos para se comprometer com o sucesso do aluno e proporcioná-lo a 

democratização da sociedade. É importante salientar também que a avaliação não é algo meramente 

técnico. Envolve autoestima, respeito à vivência e cultura própria do indivíduo, filosofia de vida e 

sentimentos. É um processo contínuo, sistemático e diagnóstico. Os estudos nos mostraram e/ou 

reforçaram a ideia de que a avaliação não resolve problemas detectados, somente pesquisa a 

qualidade do resultado, sendo a avaliação um suporte para a aprendizagem, o caminho é todo o ato 

pedagógico. Se o resultado foi satisfatório, prossegue-se, se não foi satisfatório parte-se para a 

intervenção, na qual temos realizado atendimento individual ao aluno e/ou recuperação paralela. 

Em um destes encontros do grupo de estudos, foi elaborado um questionário com questões 

sobre avaliação durante o mês de dezembro de 2016. Este questionário foi aplicado a todas as 

turmas dos cursos técnicos integrados ao ensino médio (Administração, Agropecuária, Alimentos e 

Informática) do Campus Santo Augusto. Através deste questionário foram coletadas opiniões dos 

alunos em relação à avaliação. Desta forma, estes resultados, juntamente com as sugestões dos 

professores obtidas através da socialização dos estudos pelo grupo, nos darão suporte para 

elaboração de um instrumento de coleta de dados que seja diagnóstico e interdisciplinar.  

Em março de 2017 foram realizadas reuniões para socialização dos resultados até então 
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obtidos pelo grupo de estudos aos demais professores (Figura 1).  

 
Figura 1 – Encontros para socialização dos resultados obtidos pelo grupo de estudos. 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:OLIVEIRA, 2017. 

 

Os resultados obtidos no presente estudo sugerem que pelo menos grande parte dos docentes 

que participaram, estão sedentos pela interação e troca de metodologias utilizadas em suas práticas, 

bem como, que é de fundamental importância ler, reler e debater estes assuntos relacionados à 

avaliação, os quais são tão cotidianos e indispensáveis. O espaço para esta socialização demostrou 

que o caminho traçado está sendo fundamental para alavancar ainda mais reflexões sobre a teoria e 

a prática neste tema. É possível afirmar, nesse sentido, que o empoderamento sobre essas reflexõesé 

condição fundamental para apropriação destas novas ações avaliativas. 

 

CONCLUSÕES 
 

O grupo de estudos sobre avaliação, formado por alguns professores do Campus Santo 

Augusto/IFFar, em sua humildade pedagógica tem mostrado insatisfação positiva, o que tem nos 

levado a um grande aprendizado. Discutiu-se durante o desenvolvimento deste trabalho ações 

concretas que fortaleceram o processo da avaliação enquanto elemento formativo e integrador do 

rendimento escolar do educando. As sugestões fornecidas por alunos e professores servirão de 

suporte para elaboração de um instrumento de coleta de dados para uma avaliação diagnóstica e 

interdisciplinar que permita a melhor forma de avaliar o processo ensino/aprendizagem dos alunos. 
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RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo contribuir para a reflexão sobre a avaliação do 

desempenho escolar nos processos de ensino e de aprendizagem. No contexto escolar, por vezes a 

avaliação se limita a constatação e mensuração de resultados a fim de promover a classificação dos 

alunos com aprovação/reprovação. Ao decorrer de suas aulas, o professor pode ter a perspectiva de 

que os conceitos trabalhados foram assimilados pelos alunos de uma forma aproveitadora, porém só 

se pode afirmar com convicção se houve aprendizagem se o ensino foi significativo. Desta forma o 

processo avaliativo requer que o professor identifique se os significados trabalhados em sala são 

compreendidos pelos alunos, e se estes conceitos estão presentes na realidade do mesmo.O estudo 

trata-se de um estudo de caso, pesquisaqualitativa, envolvendo professores em formação inicial e 

formação continuada de escolas municipaise universidade e alunos do ensino fundamental de 

escolas municipais. Considerando que a avaliação é um dos métodos mais relevantes do processo de 

ensino e de aprendizagem,levantamos o seguinte questionamento: “Qual a implicação da avaliação 

em processos de ensino e de aprendizagem escolar?” Os dados foram organizados através da 

Análise Textual Discursiva, conformeGaliazzi; Moraes (2007). Evidenciamos a necessidade da 

avaliação da aprendizagem ser utilizada de forma contínua e processual, como aspecto 

complementar dos processos de ensino e de aprendizagem. 

  

Palavras-chave:Avaliação, Ensino, Alunos, Professores. 

 

INTRODUÇÃO 

 A avaliação acompanha os indivíduos durante toda a vida (CATANI;GALLEGO, 2009) e 

está presente nos mais variados contextos em que uma pessoa pode estar inserida: relações familia-

res, sociais, profissionais, escolares e vida acadêmica, no entantotem sido objeto de muitas discus-

sões empreendidas no âmbito educacional, principalmente no que diz respeito à recuperação de 

conceitos não assimilados. 
 Muitas vezes na escola, a avaliação é considerada como a finalidade da aprendizagem, po-

rém acredita-se que um processo verdadeiramente avaliativo é construtivo, ou seja, ao final de um 

período de acompanhamento e reorientação da aprendizagem, o educador podetestemunhar a quali-

dade do desenvolvimento de seu educando, registrando esse testemunho. É essa reorientação que 

nos instiga a investigar como o professor irá recuperar os conceitos não assimilados durante os pro-
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cessos de ensino e de aprendizagem e quais os métodos mais eficazes na recuperação desses concei-

tos. 

 A avaliação formativa, segundo Perrenoud (1999), deveria ajudar “(...) o aluno a aprender e 

o professor a ensinar.”. Seguindo esta perspectiva de avaliação, acredita-se que antes de apontar o 

que o aluno conseguiu aprender, a avaliação serve de subsídio para mostrar ao professor os conteú-

dos ainda não foram compreendidos, e consequentemente retomá-los de maneira que possibilite 

essa compreensão, bem como avaliar a metodologia que está sendo utilizada. 

Para Bazzo (2000 p.54) certamente, não há método idealpara ensinar nossos alunos a 

enfrentar a complexidade dos assuntos trabalhados, mas sim haverá alguns métodos potencialmente 

maisfavoráveis do que outros. Deste modo, há necessidade de diversificação dos métodos 

avaliativos, facilitando os processos de ensino e de aprendizagem como um todo. 

Considerando as questões acima elencadas pode-se dizer que este estudo busca responder a 

seguinte questão de pesquisa: Qual a implicação da avaliação em processos de ensino e de 

aprendizagem escolar? 

 

METODOLOGIA 

 

De acordo com Moreira (1990), só há ensino quando há aprendizagem, e partindo desta 

perspectiva compreendemos que a avaliação é um componente do processo educativo que tem por 

finalidade orientar e facilitar a aprendizagem no ensino de ciências naturais.  

Se tratando do presente estudo, Brandão (2006 p.6) comenta que, “a pesquisa serve à criação 

do saber e o saber serve a interação entre saberes”. Nessa concepção, o artigo tem como finalidade 

analisar as implicações da avaliação em processos de ensino e de aprendizagem, assim sendo este 

estudo é de natureza qualitativa e se insere na modalidade Estudo de Caso, que segundo Yin (2005) 

“trata-se de uma forma de se fazer pesquisa investigativa de fenômenos atuais dentro de seu contex-

to real, em situações em que as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não estão claramente esta-

belecidas.”, pois estimula os entrevistados a pensarem livremente sobre algum tema, objeto ou con-

ceito.  

 Para Reis (2010 p.67), “este tipo de pesquisa tem por objetivo, (...) interpretar e dar signifi-

cado aos fenômenos analisados como base no processo de análise de um problema”. Isso significa 

que os resultados encontrados serão sustentados mediante o estudo bibliográfico e a realidade esco-

lar. Este método descreve os fatos observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, 

sem que haja qualquer interferência do pesquisador. 

A pesquisa iniciou-se com a definição de uma problemática central, a qual diz respeito à 

avaliação escolar e a prática pedagógica e suas implicações nos processos de ensino e de 

aprendizagem.Em um primeiro momento realizamos um planejamento dos instrumentos que 

utilizaríamos para assim realizarmos as ações e fundamentar nossa problemática. Os sujeitos desta 

pesquisa são 18 professores em formação inicial, 5 professores em formação continuada, das duas 

escolas municipais envolvidas neste estudo e da universidade, além de34 alunos do Ensino 

Fundamental das escolas municipais, os quais responderam a questionários. 

Foi realizada também entrevista com professores em formação inicial, e posteriormente com 

professores em formação em formação e em exercício, estas entrevistas foram analisadas 

juntamente com as respostas dos estudantes. O projeto de pesquisa durou cerca de 3 meses. 

Para preservar a identidade dos participantes do estudo, os sujeitos foram indicados por 
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nomes fictícios, com iniciais maiúsculas: F para professores em formação inicial; E para professores 

em exercício e A para alunos do Ensino Fundamental. As respostas dadas por ocasião das 

entrevistas foram tabuladas e os dados organizados através de Análise Textual Discursiva (ATD), 

conforme sugerem Galiazzi; Moraes (2007). Para análise dos dados buscamos apoio teórico em 

autores que tratam da avaliação formativa como: Bazzo (2000); Brandão (2006);Catani (2009); 

Hoffmann (2001); Perrenoud (1999); Reis (2010); Vasconcellos (2000); 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

De acordo comSchon; Ledesma, (2008) uma avaliação da aprendizagem bem empregada 

pode ser uma ferramenta para a melhoria do ensino, levando o aluno ao sucesso, e não mais ao fra-

casso.  É nesse aspecto que a recuperação de conceitos não assimilados pelos alunos se mostra in-

dispensável nos processos de ensino e de aprendizagem, bem a como a reflexão sobre os métodos 

utilizados nesses processos, ou seja é através da avaliação que o professor verifica de que forma 

está ocorrendo a aprendizagem, com qualidade ou com dificuldades.  

 Resultados de nossos estudos apontam que a recuperação dos conceitos é realizada de forma 

contextualizada e paralela. Dados produzidos e traduzidos na figura a seguir, demonstram os méto-

dos mais eficazes utilizados para a recuperação de conceitos não assimilados, na concepção de pro-

fessores em formação inicial e continuada. 
 

Métodos mais eficazes na recuperação de conceitos segundo professores em formação inicial e continuada 

 
Figura  1: Métodos mais eficazes na recuperação de conceitos segundo a concepção de professores em formação inicial e continuada. 

 

 Conforme figura 1, os métodos que prevaleceram segundo os professores em formação ini-

cial e continuada entrevistadossão a recuperação paralela (36%) e as novas explicações (64%), sen-

do esta última considerada como mais eficaz durante os processos de ensino e de aprendizagem. 

 Dados produzidos e traduzidos na figura a seguir, demonstram os métodos mais eficazes 

utilizados para a recuperação de conceitos não assimilados, na concepção de alunos do ensino fun-

damental. 

 
Métodos mais eficazes na recuperação de conceitos segundo alunos 



 

 

612 

Anais do I Encontro Regional de Ensino de Ciências (I EREC) - Universidade Federal de Santa Maria 

 
Figura 2: Métodos mais eficazes na recuperação de conceitos segundo a concepção de alunos. 

 

 Observando os dados produzidos percebemos novamente dois métodos usados com mais 

frequência e julgados mais eficazes. Dos alunos entrevistados 75% acreditam que novas explicações 

os auxiliam para a compreensão dos conteúdos não assimilados anteriormente. Já 25% dos alunos 

acham que atividades de recuperação sãomais eficazes. 

  Para Vasconcellos (2000 p.78): 

Os estudos de recuperação padecem de uma ambiguidade:são apontados como a grande 

saída para ajudar os alunos com dificuldades, mas frequentemente não passam de uma 

proposta que não sai do papel, em função das condições objetivas de trabalho dos 

professores. A partir daí alguns problemas se apresentam: a recuperação da nota, mas não 

da aprendizagem; a recuperação da aprendizagem, mas não da nota; nem uma nem outra. 

Cabe, pois, a pergunta: a recuperação recupera? O quê? 
 Recuperar conceitos para melhoria do processo de ensino e de aprendizagem é desafiador 

para o professor, pois nem todos os métodos utilizados são eficazes com todos os alunos, se o 

método não for eficaz ele acarretará uma sequência de prejuízos tanto para o aluno como para o 

professor. Amanda, aluna do ensino fundamental, quando não compreende algum conteúdo 

trabalhado nos afirma que: “Procuro pedir ajuda ao meu professor, tirar as minhas dúvidas, e ele 

explica novamente.” Porém não é com todos os alunos assim, há aqueles que apenas recuperam a 

nota, mas a aprendizagem fica vaga, pois decorou aquilo que era necessário, não havendo assim 

compreensão dos conceitos. 

 Segundo Saviani (1996 p.15), “a educação é um fenômeno próprio dos seres 

humanos,Assim sendo, a compreensão da natureza da educação passa pela compreensão da natureza 

humana.”. O professor deve buscar conhecer o seu aluno, a avaliação só fará sentido quando os 

resultados obtidos levarem os envolvidos a uma reflexão, trazer a realidade do alunos para a sala de 

aula, auxiliará no desenvolver dos processos de ensino e de aprendizagem. 

 Ester, professora em exercício, nos remete a isso quando afirma que procura utilizar métodos 

“que aproximem os conteúdos estudados ao cotidiano, a realidade do aluno.”.O que nos reporta a 

processos de ensino e de aprendizagem que buscam a assimilação dos conhecimentos, sendo 

fundamental que haja um acompanhamento contínuo do desenvolvimento do educando no processo 

de construção de seu conhecimento. 

 Para Hoffmann (2001): 
Os estudos contemporâneos em relação à avaliação da aprendizagem apontam novos rumos 

teóricos, tendo como diferencial básico o papel interativo do avaliador no processo, 

influenciando e sofrendo influências do contexto avaliado. O que passa a conferir ao 

educador um comprometimento com o objeto da avaliação e com sua própria aprendizagem 
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do processo de avaliar. 

 

 Nesse contexto o professor deve buscar o comprometimento, a reflexão e localizar as suas 

dificuldades e as de seus alunos que muitas vezes estão vinculadas com situações de natureza 

emocional e afetiva, diante disso para Haydt (1988 p.24):“[...] as dificuldades que têm sua origem 

no próprio processo ensino aprendizagem, e dele são decorrentes, devem ser sanadas através de um 

trabalho contínuo e sistemático de recuperação, pois sua solução é da estrita competência do 

professor”. Sendo assim, cabe ao professor refletir continuamente sobre os processos de ensino e de 

aprendizagem, buscando identificar as dificuldades e promover soluções.  

 As dificuldades apresentadas pelos alunos no processo de ensino e de aprendizagem, 

manifestam-se por vezes no comportamento do aluno o que atrapalha significativamente o processo 

de construção do conhecimento.Felipe, professor de formação inicial, sobre a recuperação por 

conceitos disse: “Ajuda o professor a melhor desenvolver os conteúdos, descobrindo a melhor 

maneira de trabalhar com eles”. 

Segundo Lima (1970) se todos aprendem sem dificuldades, o professor não pode provar sua 

competência, assim ele deve ser um especialista em diagnosticar e em orientar a aprendizagem, 

principalmente dos alunos que têm dificuldades.Nesse sentido a função da avaliação é possibilitar 

ao professor a compreensão o nível de aprendizagem do aluno e determinar as causas de suas 

dificuldades, para em seguida tomar decisões para que o aluno avance no seu processo de 

aprendizagem.  
 

 

CONCLUSÕES 

A avaliação é um processo amplo e contínuo, o qual implica em um reflexão crítica sobre a 

prática, buscando a verificação de avanços e retrocessos nos processos de ensino e de 

aprendizagem.Sem uma avaliação de qualidade, centrada nos seus reais objetivos, não há como 

saber o quanto o aluno progrediu ou regrediu em determinados conteúdos e quais conhecimentos 

que ele vai levar para o ano/série seguinte, por isso se mostra necessária a recuperação dos 

conteúdos.  

A avaliação formativa é necessária para que haja o acompanhamento do desenvolvimento 

dos educandos, auxiliando na tomada de decisões ao longo do processo educativo, podendo realizar 

intervenções quando julgar necessário a fim de ajudar os educando em eventuais dificuldades. 

Portando cabe ao professor transformar a avaliação classificatória em diagnóstica e 

reflexiva, consequentemente elevando a qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem. 
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