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APRESENTAÇÃO 

 

Estar no meio acadêmico diariamente, vivenciando experiências educacionais únicas, podendo 

sempre aperfeiçoar suas práticas, por meio da literatura e das próprias situações experimentadas, 

é um dos grandes privilégios de ser educador. Mais do que ensinar, a função do professor 

também é daquele que auxilia na construção da cidadania. 

Tal responsabilidade atribuída à docência exige a busca constante de artifícios cada vez mais 

aprimorados, além da troca informal dessas experiências, de modo a compartilhar de forma ampla 

tudo aquilo que se observa de significativo em sala de aula. Reunir e publicitar relatos e estudos, 

da vivência escolar, são os principais objetivos desta obra, que contempla trabalhos nas mais 

variadas áreas.  

Assim como é proveitoso conhecer e assimilar uma experiência nova, que é nosso desejo aos 

leitores, também é gratificante para nossos autores poderem descrever seus resultados, sabendo 

que, compartilhando suas vivências e opiniões, estarão contribuindo significativamente para o 

avanço das práticas educativas. 

Boa leitura! 

 

Prof. Dr. João Vitor Teodoro 
Organizador 
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Capítulo 1 

A AVALIAÇÃO FORMATIVA E SUAS VANTAGENS NAS AULAS DE ADMINISTRAÇÃO NO 

ENSINO SUPERIOR 

 

Alison Henrique Mota Pereira1 

 

RESUMO: O presente artigo possui um objetivo geral, no qual é apresentar a avaliação formativa 
e os seus benefícios vistos no processo do ensino aprendizagem nas aulas de administração no 
ensino superior. Para responder esse objetivo geral, foi feito os objetivos específicos, que são: 
Conceituar o que é avaliação; Analisar o que é a avaliação formativa nas aulas de administração; 
Apresentar as principais vantagens da avaliação formativa nas aulas de administração no ensino 
superior. Com isso, procurou-se investigar e compreender como a avaliação formativa pode 
intervir de forma considerável nos processos de ensino aprendizagem do curso de bacharel em 
administração. A metodologia adotada na pesquisa foi feita através de uma revisão de literatura. 
Assim, os resultados obtidos comprovaram a importância da avaliação formativa com o intuito de 
auxiliar os professores na docência do curso de administração, contribuindo de forma positiva na 
qualidade do profissional que está em formação no curso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação Formativa. Ensino Superior. Administração. 
 
ABSTRACT: The present article has a general objective, in which it is to present the formative 
assessment and its benefits seen in the process of teaching and learning in business classes in 
higher education. To answer this general objective, the specific objectives were made, which are: 
Conceptualizing what is evaluation; Analyze what is formative assessment in business classes; To 
present the main advantages of formative assessment in business classes in higher education. 
With that, we tried to investigate and understand how formative assessment can intervene in a 
considerable way in the teaching-learning processes of the bachelor's course in administration. 
The methodology adopted in the research was made through a literature review. Thus, the results 
obtained proved the importance of formative assessment in order to assist teachers in teaching the 
administration course, contributing positively to the quality of the professional who is being trained 
in the course. 
 
KEYWORDS: Formative Assessment. University education. Administrat 
 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Para falarmos de processo avaliativo, é preciso entendermos que o processo avaliativo 

sempre esteve presente no decorrer da educação e da sua história, no caso, não importando as 

estratégias e as metodologias utilizadas ou que configuram o paradigma do sistema educacional. 

A avaliação sempre será uma necessidade considerada básica, que assim acompanha 

todos os níveis da pratica educativa. No ensino superior, essa necessidade de avaliar é 

considerada um dos pilares fundamentais do processo do  ensino aprendizagem do futuro 

profissional. 

Mas, o modelo de avaliação praticado nas aulas de administração de empresas, possui 

uma função considerada estritamente classificatória e assim não leva em conta o aspecto que 

                                                             
1 Bacharel em Administração pela Faculdade Nossa Senhora de Lourdes – E-mail: alisonhenriquemota@gmail.com 
Especialista em Docência do Ensino Superior pela FACIARA 
Especialista em Gestão de Recursos Humanos pela Faculdade de Juazeiro do Norte 
Artigo publicado em: https://www.fjn.edu.br/repositorioinstitucional/wp-content/uploads/2020/03/ARTIGO-ALISON-
HENRIQUE-MOTA-PEREIRA.pdf 
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remete a um diagnóstico que nortearia esse ato avaliativo. Avaliar não é um ato intrêmulo, fixo. É 

algo ativo. Por isso ela deve possibilitar ao aluno a oportunidade de crescimento para sua própria 

aprendizagem. 

A avaliação é umas das partes que compõem o processo de ensino e de aprendizagem. 

Ela é essencialmente necessária para que educador e educando tenham convicção de seu papel 

na concepção do conhecimento e também para que o educador possa avaliar a sua pratica 

pedagógica. 

Com fundamento a partir desta definição, analisaremos os seguintes pressupostos: A 

avaliação formativa é uma prática fundamental que visa à melhoria da aprendizagem. Avaliar na 

concepção formativa é proporcionar ao educador e educando a capacidade de identificar as 

dificuldades e os avanços inclusos na dinâmica da aprendizagem. 

Diante desta comprovação, surge assim o seguinte questionamento: Como a avaliação 

formativa contribui para o desempenho da aprendizagem dos conteúdos ministrados no curso de 

administração no ensino superior? 

Para responder a este questionamento, o objetivo principal deste artigo é apresentar a 

avaliação formativa e os seus benefícios vistos no processo do ensino aprendizagem nas aulas de 

administração de empresas no ensino superior 

Os objetivos específicos foram os seguintes: Conceituar a avaliação; Analisar o que é a 

avaliação formativa nas aulas de administração de empresas; Apresentar as principais vantagens 

da avaliação formativa nas aulas de administração de empresas no ensino superior. Tendo como 

foco atingir os objetivos apresentados neste artigo, adotou-se como metodologia a revisão de 

literatura. As idéias apresentadas e os argumentos mostrados foram fundamentados em autores 

que abordam o tema em pauta. A pesquisa bibliográfica foi fundamentada através de leitura, 

fichamento e estudo de materiais já em circulação, no caso, livros e artigos de diversos autores 

que escreveram ou continuam escrevendo sobre a problemática em estudo. 

Justifica-se esta pesquisa por três razões fundamentais: Pela motivação pessoal de 

entender e assim analisar como a avaliação pode contribuir de forma significativa na 

aprendizagem do aluno na instituição de ensino superior; Por ser um tema atual e muito complexo 

que tanto tem preocupado o meio acadêmico; Pela importância que o tema tem para busca da 

melhoria da aprendizagem dos alunos, não só de uma determinada área, mas voltada para os 

diversos campos do conhecimento, visando à formação integral do aluno e a superação das 

dificuldades encontradas no processo de ensino aprendizagem. 

Com isso, foi procurado através da pesquisa mostrar que avaliar não é um ato apenas 

mecânico, inanimado e classificatório, apenas para atribuir uma nota. Mas, pelo contrário, é 

dinâmico, e tem como objetivo favorecer a melhoria da aprendizagem e construir um profissional 

de sucesso. 

Sendo assim, para obter uma melhor compreensão da temática exposta, este artigo está 

dividido em tópicos da seguinte forma: Resumo, introdução, revisão de literatura e considerações 

finais. 
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DESENVOLVIMENTO 

1. O CONCEITO DE AVALIAÇÃO 

 
 

A ação de avaliar é uma ferramenta muito utilizada pelo ser humano nas mais diversas 

atividades em que o mesmo executa no seu dia a dia. Esta ação está presente nas mais diversas 

circunstâncias e situações em que o homem está inserido no seu dia a dia. Pela sua grande 

amplitude, pode-se dizer que avaliar é uma tarefa complicada e complexa. 

Por isso, a palavra avaliar é utilizada com os mais diversos sentidos. Neste ponto de 

vista, afirma Andrade (2011, p. 03) que o termo da avaliação ele é utilizado diariamente nas 

situações mais diversas, referindo assim a verificar, poder testar, mensurar, entre outros tipos, 

além de avaliar pessoas, objetos, preços, condições e instituições. 

Ainda conforme o autor, o resultado dessa avaliação vai permitir que forme uma ideia de 

agir de determinada forma, sendo isso estritamente relacionado ao item que está sendo avaliado. 

E para essa avaliação o autor Andrade (2011, p.03) cita dois autores, que segundo Catani e 

Galego (2009), a avaliação pode ser aplicada para medir o desempenho, conhecimento, entre 

outros, em diversas esferas pessoais, profissionais e educacionais. 

O processo avaliativo é feito apartir de um dado investigativo sobre o desenvolvimento 

da aprendizagem do acadêmico, fazendo com que o mesmo proporcione uma análise mais 

criteriosado que foi aprendido e como este aprendizado foi fixado em sua memória. 

A avaliação é uma atividade didática complicada, porém, é considerada necessária e 

contínua, que está sempre presente no desenvolvimento da prática docente, acompanhando todo 

o percurso que constitui a dinâmica da aprendizagem. É por meio desta atividade didática que 

manifestam os resultados do processo de ensino aprendizagem que foram assim moldados em 

parceria pela interação entre o educando e o educador. Por meio da avaliação acontece a 

comparação do que foi planejado e o que foi conquistado, visando identificar os avanços obtidos, 

os recuos e as dificuldades que apareceram nessa construção do 

conhecimento. 

Neste sentido, a avaliação é um recurso que ajuda o professor do ensino superior a 

planejar uma intervenção pedagógica, quando necessária, para que a aprendizagem seja 

desenvolvida de modo significativo. É uma atividade dinâmica que acontece no presente, mas 

sempre está sendo mirado para o futuro.Neste sentido, o (MEC, 2008, p.19) afirma: 

É importante entender que os aspectos da avaliação são orientados para o 
futuro. Existe a avaliação, para tentar manter ou melhorar nossa atuação 
futura. Essa é a base da distinção entre medir e avaliar. Medir refere-se ao 
presente e ao passado e visa obter informações a respeito do progresso 
efetuado pelos estudantes. Avaliar refere-se àreflexão sobre as informações 
obtidas com vistas a planejar o futuro. 

 

Para o autor, a avaliação é um processo dinâmico que tem como objetivo, identificar até 

que ponto as informações passadas em um dado período de tempo foram absorvidas de modo 

satisfatório e diagnosticar quais são as estratégias a serem adotadas para a superação dos 

obstáculos que impediram a captação dos conteúdos estudados. 
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Nesta proposta afirma Haydt(1992, p. 13): 
 
A avaliação é um processo contínuo e sistemático. Por isso, ela não pode 
acontecer de vez em quando e nem improvisada, mas, ao contrário, deve ser 
constante e planejada. Nessa perspectiva, a avaliação faz parte de um sistema 
mais amplo que é o processo ensino/aprendizagem, nele se integrando. 

 

Na direção indicada para o futuro, a avaliação deixa de ser apenas um simples 

mecanismo que foi criado para atribuir notas e assim poder classificar o aluno. 

Ela passa a ver o educando não como um simples acadêmico, mas como um ser que 

possui peculiaridades próprias, e que, em um processo que seja interativo com o educador, faz 

com que nessa relação ele, o educando, tornando- seassim o protagonista de sua aprendizagem. 

É importante ressaltar que a avaliação não acontece apenas através das provas. Ela é 

dinâmica, no caso ocorre das mais diversas formas. Se nesse caso ela acontece dos mais 

diferentes modos, também é importante ressaltar que a aprendizagem do aluno sucede no mesmo 

processo. 

Nesta perspectiva o (MEC, 2008, p.21) ressalta que: 
 

Os educandos aprendem de diversas formas, sendo que até em tempos nem 
tão iguais, isso a partir de diferentes vivências pessoais e também com as 
experiências anteriores vivenciadas, observando que junto a isso, se 
compreendermos que o papel da instituição de ensino superior deve ser o de 
inclusão, assim promovendo crescimento, fazendo com que desenvolva 
possibilidades para que os acadêmicos consigam realizar aprendizagens vida 
afora, de socializar experiências, de manter para sempre e construir uma vida 
profissional sólida, com isso, devemos entender a avaliação como promotora 
desses princípios. 

 
Por isso, o papel das avaliações no ensino superior não pode ser o de selecionar e 

classificar os acadêmicos, mas sim é o de auxiliar os professores e educandos a entenderem de 

forma mais organizada os seus processos de aprender e de ensinar, fazendo com que essa 

perspectiva exija uma melhor prática avaliativa. 

Para o autor citado acima, o ato avaliativo é construído apartir de elementos que são 

fornecidos pelo desenvolvimento dinâmicoem que o educador e aluno constrói ao longo do 

processo em que se desenvolve a aprendizagem do mesmo. 

A avaliação não pode ser algo restrito e excluso. A sua função é de motivar e assim 

consequentemente estimular o aluno ao estudo sobre a disciplina em questão. Estabelecendo 

uma ótima relação entre professor e aluno na construção do processo de aprendizagem do 

referente curso. 

Essa avaliação deve motivar o aluno a procurar mais conhecimento sobre a disciplina 

ministrada, fazendo com que o mesmo fique mais a vontade para aprender o conteúdo, 

melhorando a sua aprendizagem e contribuindo para uma formação  com mais qualidade do 

mesmo, tornando mais preparado profissionalmente para o mercado de trabalho. 
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2. A AVALIAÇÃO FORMATIVA NAS AULAS DE ADMINISTRAÇÃO 

 

A avaliação não é um termômetro para medir o conhecimento dos conteúdos referentes 

a administração que o acadêmico aprendeu. Mas sim, pelocontrário, é um elemento indispensável 

para identificar as informações apresentadas entre ensino e aprendizagem do estudo das 

disciplinas de administração nas instituições de ensino superior. 

Essa avaliação é muito importante para entender qual o grau de conhecimento que está 

sendo adquirido pelos alunos e como eles estão interagindo ao processo de ensino e 

aprendizagem realizados na instituição de ensino superior. 

Por isso,com o que diz respeito a realizar o processo avaliativo nas aulas de 

administração de empresas no ensino superior, o professor deve sempre fazer como em uma 

escala, sendo no caso contínua durante todo o período de aula, e no caso não deve ser 

considerado apenas no final de uma disciplina de estudo.Para Andrade (2011, p. 03) é muito 

importante analisar o processo avaliativo ecom isso afirma: 

Uma avaliação adequada tem quatro características, que, de acordo com 
Luckesi (2005), são: 1) Operar com desempenhos provisórios, buscando os 
melhores resultados a cada momento. Cada resultado serve de suporte para 
um passo adiante. 2) Ser não pontual: à avaliação interessa os tempos 
passado, presente e futuro da vida do educando, já que o compreende como 
um ser em constante desenvolvimento. 3) Ser diagnóstica: avalia o aluno a 
cada etapa, permitindo intervenções em qualquer momento, buscando 
melhora. 4) Ser inclusiva: não descarta o aluno, mas o convida a melhorar. 

 

Esta citação mostra que avaliar o aluno nas aulas de administraçãonão é apenasa 

atribuição de uma nota por uma prova realizada na sala de aula. Pelocontrário, deve ocorrer 

através de uma análise do processo de ensino aprendizagem aplicadana aula, as vivências 

práticas da disciplina em questão,fazendo com que auxilie tanto o aluno quanto o professor sobre 

o desempenho obtido na construção do conhecimento. 

A avaliação formativa é importante para as aulas do curso de administração no ensino 

superior, pois leva em consideração “a tarefa que o aluno deve cumprir na sua margem de 

liberdade, a forma do produto final, e os critérios de avaliação em função da precisão na 

exposição e da pertinência das respostas”, afirma (Ranzi 2006, p. 26). 

Este tipo de avaliação tem sua importância no ensino do curso de administração, pois 

inclui o professor e o acadêmico na mesma ideia de ensino e aprendizagem do conteúdo das 

disciplinas de administração que cada vez mais é exigido na instituição de ensino. Importante 

ressaltar que ela informa às deficiências que ocorreram tanto na pratica docente quanto na 

aprendizagem do aluno possibilitando a formulação de novas estratégias visando atingir os 

objetivos propostos. 

A avaliação tem um ideal formativo, porque favorece a interação entre professor e aluno, 

possibilitando a ambos uma reflexão sobre a dinâmica em que se processa a aprendizagem na 

perspectiva de concretizar os objetivos que são propostos. 

Por isso (PERRENOUD, 1999, p.143) conceitua este modelo de avaliação como “um 

dos componentes de um dispositivo de individualização dos percursos de formação e de 
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diferenciação das intervenções e dos enquadramentos pedagógicos relacionados aos cursos de 

ensino superior”. 

Este tipo de avaliação tem objetivos claros e bem definidos. Ainda conforme sobre a 

mesma, (SANT’ANNA, 2001, p.34) apresenta estes com muita clareza, no qual relata queinformar 

o educando e o educador sobre os resultados que estão sendo atingidos durante o 

desenvolvimento das atividades propostas; melhorando assim o ensino e a aprendizagem dos 

acadêmicos; localizando, apontando, discriminando as deficiências, as insuficiências, e no 

desenvolvimento do ensino- aprendizagem para eliminá-las; proporcionando um feedback de ação 

(leitura, explicações, práticas e exercícios).” 

Partindo destes objetivos, a avaliação no curso de administração de empresas deverá 

funcionar como um instrumento capaz de auxiliar o educador na busca da perspectiva de perceber 

quais são os ajustes que serão necessários para rever as metas utilizadas, as estratégias 

adotadas e a didática de ensino da disciplina, tendo em vista a missão de concretizar os objetivos 

que foram definidos na proposta pedagógica da instituição de ensino superior. 

Visando sempre a melhoria da qualidade do ensino aplicado pela instituição e 

objetivando tornar o aluno um profissional qualificado no mercado, e com isso a avaliação 

formativa é muito importante para contribuir com a melhoria do ensino das disciplinas ministradas 

no curso de administração de empresas no ensino superior, tornando importante para o 

desenvolvimento do ensino. Além disso, de acordo com (MEC, 2008, p.22) vale lembrar que: 

 
Outro aspecto fundamental de uma avaliação formativa diz respeito à 
construção da autonomia por parte do estudante, na medida em que lhe é 
solicitado um papel ativo em seu processo de aprender. Ou seja, a avaliação 
formativa, tendo como foco o processo de aprendizagem, numa perspectivade 
interação e de diálogo, coloca também no estudante, e não apenas no 
professor, a responsabilidade por seus avanços e suas necessidades. 

 
 

Com isso, a avaliação formativa é uma atividade considerada continua que visa 

amelhoria da aprendizagem onde o professor não fica apenas limitado a somente atribuir uma 

nota. Mas, pelo atento a dinâmica do aprendizado do aluno, o educador observa, acompanha e 

ajuda-o na superação das dificuldades. 

Partindo desse sentido, a nota não será apenas a última forma de saber o que o aluno 

aprendeu. A nota deixa de ser a última forma de saber o que o aluno aprendeu e passa a ser uma 

simples consequência. Nesta perspectiva, o professorde administração não avalia apenas para 

atribuir uma nota, mas sim para tornar o acadêmico em um excelente profissional. 

Nesta forma de avaliação, a nota será apenas parte de um processo, e não algo que tem 

o objetivo de no fim ser obtido unicamente. Essa avaliação não ocorre apenas para concluir um 

período do curso. 

Pelo contrário, ela é continua, acontece no dia a dia a partir da observação atenta de 

todas atividades que ocorrem na dinâmica do processo da aprendizagem e as formas com que o 

aluno interage com o conhecimento adquirido nas aulas de administração. 
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Por isso, a avaliação formativa mostra e auxilia os alunos a abrirem os seus horizontes 

ao falar de administração de empresas, possibilitando assim o discernimento necessário na 

execução de suas atividades e a superação das dificuldades que são encontradas ao longo do 

percurso da aprendizagem nos períodos do curso. 

É importante ressaltar que a avaliação formativa no ensino superior prepara os alunos 

aos desafios da aprendizagem com base nas disciplinas do curso que são ministradas, tornando o 

aluno mais preparado para a aprendizagem e fazendo com que o mesmo torna-se um profissional 

muito qualificado na sua área. 

 
3. AS VANTAGENS DA AVALIAÇÃO FORMATIVA NAS AULAS  

DE ADMINISTRAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 

 
Nas aulas de administração, a avaliação formativa favorece ao aluno um processo de 

auto avaliação, propiciando assim uma maior responsabilidade e compromisso sobre todos os 

aspectos que constituem a dinâmica no que diz respeito a aprendizagem do mesmo. 

Para (MASETTO. 1998. p.12.)as aulas no ensino superior necessitam de uma maior 

atenção, quando é referente às necessidades dos acadêmicos, com intuito de orientar a sua 

"prática" no processo de ensino aprendizagem das disciplinas do curso. Pois, o professor tem um 

papel muito importante para a assimilação do conteúdo e da prática pelo acadêmico, o papel do 

professor de administração é o de facilitador, incentivador e orientador do aluno na sua disciplina. 

Já para (VASCONCELOS, 2005. p. 63), o professor de administração atualmente tem 

um importante papel para o futuro profissional do seu aluno, que no caso não mais o de saber 

somente a técnica, mas sim de colocar o acadêmico em um contexto mais amplo, no qual que o 

acadêmico vá além das técnicas, e aprenda a prática e consequentemente que o acadêmico seja 

um pesquisador, pois a prática da pesquisa faz com que o acadêmico obtenha mais autonomia e 

criticidade, ampliando assim a sua consciência sobre a importância do administrador no passado e 

nos dias atuais. 

Os usos dos instrumentos práticos e teóricos nas aulas de administração não 

devemfazer da avaliação um momento em que o aluno tem que acertar as contas, ou um ato de 

punição e até mesmo deexclusão. Pois, avaliar não é um ato considerado angustiante, reprovativo 

que classifica o aluno em bom ou ruim. 

O mérito não está na classificação do aluno de acordo com uma simples nota de 

avaliação. Mas, sim pela oportunidade de favorecer condições básicas que possibilitem ao 

educando o papel de protagonista da construção de seu próprio aprendizado. 

A avaliação formativa nas aulas de administração de empresas se concentra em um 

processo no qual o centro da sua ação, é a construção do conhecimento proporcionando ao 

educando e ao educador, as informações necessárias para a melhoria e a construção de uma 

aprendizagem significativa sobre a disciplina cursada em questão. 

Analisando as vantagens deste tipo de avaliação para o ensino da educação física na 

escola,afirma Lemos (2017, p. 03): 
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A avaliação formativa abre maior espaço para um trabalho personalizado e 
estimula o aprendizado com foco no aprendiz e não necessariamente nos 
objetivos da lição. A avaliação formativa, dentre outras vantagens, permite que 
o professor observe o desenvolvimento do aluno respeitando o tempo de 
aprendizagem deste. Ou seja, a avaliação formativa mostra o processo de 
outra forma, ela mostra os diferentes momentos na aprendizagem, momentos 
de altos e baixos. Por depender mais da sensibilidade e do olhar técnico do 
professor, esse tipo de avaliação fornece mais informações que permitem a 
customização do trabalho do professor com base nas necessidades do 
acadêmico. 

 

Nesse caso, é mostrado que o processo avaliativo é visto como um foco formativo, 

distancia-se da avaliação considerada tradicional, classificatória, fixa e estática. Sendo assim, bem 

diferente da avaliação formativa, e assim transcende a realidade e proporciona ao acadêmico de 

administração meios para que o mesmo possa ser construtor do seu próprio conhecimento. 

Esse processo avaliativo deve levar em consideração vários fatores relacionados ao 

curso e disciplina em que o aluno está inserido, e quando relacionado aos objetivos da formação 

no curso de administração, estes elementos se tornam essenciais para assim obter o êxito 

desejado em relação a avaliação formativa dos acadêmicos no curso. 

Deste modo, a avaliação formativa do curso de administração de empresasé um 

elemento básico e considerado indispensável na construção de uma melhor aprendizagem dos 

acadêmicos. Por sua própria índole, este tipo de avaliação possui um significado profundo. Esta 

avaliação favorece a ambos os envolvidos no processo educacional, momentos de auto avaliação, 

de conhecimento e de sistematização de sua prática. 

Após, é verificado que a avaliação formativa na administração tem como objetivo a ser 

conseguido, o de favorecer aos acadêmicos do curso, uma aprendizagem significativa e uma 

compreensão clara ede forma precisa dos conteúdos vivenciados nas aulas, possibilitando assim, 

que tanto o professor,  quanto ao aluno uma análise reflexiva sobre o processo da aprendizagem. 

Neste sentido, este tipo de avaliação é considerável inseparável da dinâmica da aprendizagem. 

Por causa disso, a avaliação formativa exige uma constante ação reflexiva, tanto do 

professor como do aluno. Por isso, a razão de ser da avaliação formativa é ajudar os sujeitos da 

aprendizagem a percebem a atuação de cada um na construção do conhecimento verificando os 

avanços e os recuos, bem com os pontos que são necessários para um replanejamento. 

Essa forma avaliativa tem vantagens na aprendizagem dos conteúdos referentes as 

disciplinas de administração, por ser uma avaliação fundamentada nos conhecimentos adquiridos 

através de feedbacks. Por isso, ela implica um dinâmico processo de uma reflexão continua e 

permanente em que a aprendizagem é avaliada e redirecionada. 

Neste sentido, ela acontece em uma dinâmica em que os objetivos são revisados, os 

resultados analisados e refletidos direcionando as metas e redefinindo as ações, isto, tanto para o 

professor, como para o aluno, tendo em vista o repensar a atuação de cada um na dinâmica da 

aprendizagem no curso de administração de empresas. 

Portanto, a avaliação formativa nas aulas de administração de empresas no ensino 

superior, auxilia os alunos a abrirem seus horizontes, possibilitando o discernimento necessário na 

execução de suas atividades e a superação das dificuldades encontradas ao longo do percurso da 
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aprendizagem. Sua função principal é favorecer ao aluno um processo de auto avaliação 

propiciando maior responsabilidade e compromisso sobre todos os aspectos que constituem a 

dinâmica da aprendizagem e a qualidade de sua formação acadêmica. O docente precisa 

entender que quando ministra a aula, ele não avalia apenas alunos, mas sim os profissionais. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A realização desta pesquisa permitiu ao pesquisador uma visão ampla sobre o problema 

que inúmeros educadores enfrentam: O dilema de avaliar o processo da aprendizagem nas 

disciplinas de administração no ensino superior. 

Ao concluir este trabalho, pode-se afirmar que as metas propostas foram cumpridas e 

que os objetivos delineados formam atingidos. Por meio da revisão de literatura procurou-se 

identificar como aos teóricos abordam a temática em estudo. 

A presente pesquisa foi idealizada a partir necessidade de aprofundar a temática em 

estudo, verificando como os teóricos abordam essa temática em estudo, bem como, quais os 

benefícios que esta pode trazer na construção da aprendizagem dos alunos no ensino superior. 

A avaliação formativa nas aulas de administração de empresas, de acordo com o que 

descrito no desenvolvimento desta pesquisa, é um processo contínuo, que possibilita ao educando 

e ao educador uma auto avaliação, com o objetivo de detectar as dificuldades e favorecer uma 

tomada de medidas na superação dos empecilhos que impossibilitaram um desenvolvimento 

harmonioso da aprendizagem no ensino superior. 

Outra constatação é que a avaliação aplicada nas aulas de administração, é orientada 

para o futuro. Por isso, necessariamente, não deve acontecer apenas no final de uma etapa letiva. 

Mas ao contrario, esta se processa ao longo do desenvolvimento da aprendizagem, e deve ser 

realizada com a finalidade de informar tanto ao aluno, quanto ao professor, os resultados que 

foram obtidos no decorrer de um dado período. 

Por ser em sua própria essência algo dinâmico, a avaliação formativa visa a qualificação 

do desenvolvimento da aprendizagem, diagnosticando as deficiências e direcionando esforços na 

tentativa de contemplar uma melhoria na abordagem pedagógica no ensino superior. 

Portanto, a avaliação formativa nas aulas de administração de empresas no ensino 

superior, auxilia os alunos a abrirem seus horizontes, possibilitando o discernimento necessário na 

execução de suas atividades e a superação das dificuldades encontradas ao longo do percurso da 

aprendizagem. Sua função principal é favorecer ao aluno um processo de auto avaliação 

propiciando maior responsabilidade e compromisso sobre todos os aspectos que constituem a 

dinâmica da aprendizagem e a qualidade de sua formação acadêmica. O docente precisa 

entender que quando ministra a aula, ele não avalia apenas alunos, mas sim os profissionais. 

 
REFERÊNCIAS 
 

ANDRADE, Pedro Ferreira de. Avaliação da aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 2011. 
 
HAYDT, R. C. C. Avaliação do processo ensino-aprendizagem. São Paulo: Ática, 1992. 



VIVÊNCIAS NA DOCÊNCIA: DO ENSINO BÁSICO AO SUPERIOR 20 

 

 
LEMOS,  Cecilia. Avaliação continua x avaliação somativa. Disponível em: 
<breltchat.wordpress.com>. Acesso: 02 de dezembro de 2017. 
 
MASETTO, Marcos. Docência Na Universidade. São Paulo, Papirus. 1998. MINISTERIO DA 
EDUCAÇÃO (MEC). Indagações sobre Currículo e Avaliação. 
Brasília: SEB, 2008. 
 
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação  
das aprendizagens – entre duas lógicas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999. 
 

SANT’ANNA, Ilza Martins. Por que avaliar? Como avaliar?:Critérios  
e  instrumentos. 7ª ed.Petrópolis: Vozes, 2001. 

 
VASCONCELOS. Maria Lucia. Docência e Autoridade no Ensino Superior: Uma Introdução 
ao Debate. IN: Ensinar e Aprender no Ensino Superior. 2.ed. São Paulo: Cortez.2005. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



VIVÊNCIAS NA DOCÊNCIA: DO ENSINO BÁSICO AO SUPERIOR 21 

 

Capítulo 2 

A CONSTRUÇÃO DE UM JARDIM SENSORIAL DE BAIXO CUSTO EM UMA ASSOCIAÇÃO DE 

APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM DO 

PARÁ  
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RESUMO: Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 14% da população 
brasileira apresenta algum tipo de deficiência. A Lei 13.146/2015 garante a essas pessoas os 
direitos fundamentais para que exerçam seus direitos de cidadania e de participação social de 
forma autônoma e independente. O presente artigo objetiva discorrer sobre os benefícios da 
construção de um Jardim Sensorial de baixo custo. A realização do projeto ocorreu em uma 
associação de apoio a pessoas com deficiência, de acordo com as seguintes etapas: elaboração e 
apresentação do projeto; confecção dos materiais e entrega do jardim à Instituição. Através da 
interação do sujeito com o Jardim ocorreram diferentes sensações e aprendizados, retomando 
sentidos adormecidos. O projeto possui proposta de inclusão social, abordagem terapêutica e 
ferramenta educacional. Assim, o Jardim Sensorial é uma possibilidade de intervenção 
Terapêutica Ocupacional junto a crianças com deficiência, pois proporciona ganhos nas 
perspectivas individuais e sociais, essenciais ao cotidiano. 
 

Palavras-chave: Criança com deficiência. Funções dos Sentidos. Jardim. Terapia Ocupacional. 

   

ABSTRACT: According to data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), 
14% of the brazilian population presents some sort of disability or impairment. The Law 
13.126/2015 ensures fundamental rights to these people exercise their rights of citizenship and 
social participation in an autonomous and independent way. The present article’s objectives are to 
discuss the benefits of building a low cost Sensorial Garden. The project was executed in a support 
association for people with disabilities, in these stages: project elaboration and presentation; 
materials preparation and delivering the garden to the Institution. Throughout the interaction of the 
subject with the Garden, different sensations and learnings happen, awakening senses. In this 
perspective, the project presents proposals for social inclusion, theurapeutic approach and 
educational tools. The Sensorial Garden is a possibility of intervention from Occupational Therapy 
to children with disabilities, once it provides individual and social earnings, which are essential to 
everyday life. 
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Introdução 

 

No Brasil, o Censo Demográfico de 2000, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), revela que 14,5% da população brasileira apresenta algum tipo de incapacidade ou 

deficiência. A Lei 13.146/2015, conhecida como Lei de Inclusão assegura direitos fundamentais 

para a equiparação da Pessoa com Deficiência (PcD) em relação à sociedade. Ela considera 

como pessoa com deficiência: aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas.  

  Com as modificações dos conceitos de deficiência da antiguidade até a atualidade, 

somente no final dos anos 50 e início dos anos 60 do século XX, surgiram instituições que 

foram/são responsáveis pelo atendimento a pessoas com deficiência (CARVALHO-FREITAS; 

MARQUES, 2007). A partir disso, começaram a surgir entidades voltadas exclusivamente para o 

auxílio dessas pessoas, dentre elas está a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE) que é uma dessas instituições em exercício até os dias atuais, recebendo uma demanda 

considerável de pessoas com deficiências para educação e tratamento complementar.   

Segundo Guimarães e Fernandes (2018), as associações de apoio a pessoas com 

deficiência são associações que não tem caráter substitutivo ao ensino comum, pois realiza suas 

atividades no contraturno, contribuindo para a garantia ao acesso dos alunos às escolas das redes 

municipais e estaduais. 

Um jardim sensorial surge como espaço não formal de ensino, planejado para ser uma 

ferramenta de sensibilização ambiental e consciência corporal, utilizando-se de materiais com 

texturas diversas, plantas aromáticas e gustativas, recursos sonoros e cores vibrantes 

(SABBAGH; CUQUEL, 2007). Segundo Almeida (2016), o jardim sensorial pode variar em seus 

objetivos, mas no que diz respeito aos seus rebatimentos, são, de maneira geral, benéficos a um 

público extremamente abrangente, podendo incluir pessoas com problemas de processamento 

sensorial como autismo e outras deficiências como a cegueira.  

Em vista disso, o jardim pode ser o espaço onde uma pessoa com restrições sensoriais 

pode explorar seus sentidos de maneira segura e convidativa, e ainda socializar com outras. 

Surgiu como política pública de inclusão, por conseguinte houve a descoberta de sua 

potencialidade.  

O presente artigo tem como objetivo discorrer a respeito dos benefícios da construção de 

um Jardim Sensorial de baixo custo em uma associação de apoio a pessoas com deficiência 

localizada na Região Metropolitana de Belém no Estado do Pará. 

Desenvolvimento  

1. Metodologia 
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A construção do jardim sensorial de baixo custo executada por cinco discentes e uma 

professora do curso Bacharelado em Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Pará 

(UFPa) ocorreu em uma associação de apoio à pessoa com deficiência com usuários de todas as 

idades localizada na Região Metropolitana de Belém no estado do Pará durante o mês de junho 

do ano de 2019 por meio da disciplina Seminário de Integração em Saúde II (SIS II). 

O projeto foi dividido em etapas para facilitar e organizar a construção do mesmo. Dessa 

maneira, ocorreram três etapas: elaboração e apresentação do projeto, escolha e confecção dos 

materiais; entrega do jardim à instituição e seus usuários.  

a) Elaboração e apresentação do projeto 

Buscou-se exemplos de jardins sensoriais nas bases de dados do Google Scholar, para 

observar a estrutura, idealizar as adaptações dos elementos com materiais recicláveis e observar 

as espécies de plantas e cores utilizadas. 

Após aprovação do projeto pela professora, a proposta foi apresentada à coordenação da 

associação e ocorreram as orientações sobre qual espaço físico poderia ser utilizado. 

b) Escolha e confecção dos materiais 

Definido o local para desenvolvimento do projeto, seguindo as informações e dicas dos 

funcionários da associação, foram coletados materiais de fácil acesso e baixo custo, como: grama, 

garrafas pet, lixas, arames de caderno, espaguetes para piscina, seixo, feijão, arroz, algodão, 

plantas (hortelã, stevia e manjericão) e caixotes de madeira. As garrafas pets foram coletadas com 

os funcionários da associação e as acadêmicas, depois de lavadas foram cortadas ao meio e 

pintadas com cores vibrantes, utilizadas como delimitação do jardim. A grama, o seixo, arames de 

caderno e espaguetes de piscina, respectivamente, formaram o piso com estímulos táteis 

distintos. Os caixotes de madeira foram utilizados como suporte para as plantas.  

c) Entrega do jardim à instituição e seus usuários 

O terceiro e último momento ocorreu a entrega do jardim sensorial às crianças e 

adolescentes da associação com uma dinâmica individualizada. Os participantes eram 

acompanhados de uma acadêmica para realizar o percurso. 

A vivência iniciava-se com o convite para retirada dos calçados. A primeira parte do 

percurso contava com a estimulação do tato dos pés no piso com grama, em seguida o seixo, a 

lixa, os arames de caderno e os espaguetes de piscina, concomitante aos estímulos táteis ocorria 

estímulos visuais e sonoros com cores vibrantes dos elementos constituintes do jardim; e som do 

ambiente com pássaros cantados e ventos soprando as árvores.  

No final do piso, havia uma bancada feita com caixotes de madeira expondo plantas 

aromáticas e saborosas que permitiam estímulo olfativo e gustativo, além disso, foi montada uma 

superfície com algodão, feijão e pedra para estímulo tátil das mãos. Nas fotografias 1 e 2 observa-

se o resultado do jardim sensorial de baixo custo 
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                  Fotografia 1      Fotografia 2 

                     

Fonte: Acervo pessoal (2019)                                     Fonte: Acervo pessoal (2019) 

 

2. Resultados e discussão 

 

Para Carvalho (2011), os jardins sensoriais podem contribuir para o bem estar físico e 

emocional, podendo ser locais agradáveis que permitem relaxar, refletir, meditar e conversar. 

Partindo desse pressuposto e reconhecendo seu valor terapêutico, os diversos elementos 

utilizados que integram este tipo de jardim, buscam a estimulação de um ou mais sistemas e 

órgãos dos sentidos.  Tendo em vista estes objetivos foi apresentado os estímulos e recursos 

utilizados: 

● Sistema tátil: considerado um sentido predominante durante a evolução humana, a 

exploração ativa do ambiente, é componente ideal do desenvolvimento, o sistema tátil processa 

informações sobre o que está em contato com a pele, temperatura e textura (ANTUNES, 2005). 

Na construção do jardim o chão do percurso foi revestido com materiais de diferentes texturas, 

como pedras, grama, lixa, argolas de caderno e espaguete e de piscinas. 

● Sistema visual: segundo Kleiner (2010) a visão é o mais complexo dos sistemas 

sensoriais, detectar e interpretar imagens, levando informações ao sistema nervoso central, que 

por sua vez, analisa e sintetiza e dá dimensão necessária para os outros sentidos. Além de se 

relacionar com os demais sentidos de forma multidimensional dominando a experiência sensorial 

humana. Formato e cores variadas foram utilizadas na confecção do percurso de que forma que 

interagissem e estimulassem tais sentidos. 

● Sistema auditivo e vestibular: é responsável por captar os estímulos, modular e integrar 

sinais, e gerar respostas emocionais, cognitivas e linguísticas, além de ser importante para 

orientação espacial (KLEINER, 2010); o sistema vestibular contribui para a base de movimentação 

e orientação. Durante a execução da prática foi utilizada recursos sonoros o qual simulava alguns 

sons de pássaros, fonte/quedas d’agua, entre outros, além do percurso ser todo demarcado com 

garrafas pet para direcionar os usuários.  
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● Sistema gustativo e olfativo: são classificados como sentidos químicos por conta de 

seus receptores serem excitados por estimulantes químicos: os receptores gustativos são 

excitados por substâncias químicas existentes nos alimentos, já os receptores olfativos são 

excitados por substâncias químicas do ar (GUYTON; HALL, 2017). Foram cultivadas plantas e 

ervas aromáticas a qual poderiam ser consumidas. 

● Sistema proprioceptivo: para Guyton e Hall (2017), o s istema proprioceptivo é o sentido 

que permite, sem o auxílio da visão, situarmos uma parte e/ou o corpo todo no espaço ou 

perceber seu movimento. Alguns usuários fizeram o percurso buscando tais estímulos de 

percepção e controle do corpo na mudança de texturas e elevações no piso. 

Considerando que o ser humano conhece o mundo ao seu redor através dos inúmeros 

estímulos que possibilitam bom desenvolvimento de suas habilidades. As associações de apoio à 

pessoa com deficiência constituem-se de espaços com os componentes adequados para o 

desenvolvimento humano, logo, é referência para aquisição das habilidades e conhecimentos 

necessários para sua sobrevivência (MARIOTTO; KUPFER, 2007).  

Nessa perspectiva, a construção do jardim sensorial institui-se como espaço não formal 

de ensino, onde as pessoas podem desenvolver um processo de aprendizagem agradável, no 

qual a participação é ativa, pois a experiência sensorial estimula a curiosidade, sendo componente 

necessário ao desempenho do aprendizado.  

Na construção do jardim sensorial utiliza-se o uso de sabores, imagens, cheiros, sons e 

texturas, logo, os cinco sentidos são despertados, possibilitando diferentes experiências. Em 

geral, os jardins representam um espaço de lazer e prazer. Neste espaço, torna-se possível a 

experimentação de sensações distintas e o contato mais próximo com a natureza e a 

sustentabilidade (BORGES; PAIVA, 2009).  

O jardim sensorial difere dos jardins comuns em sua proposta, ele deixa de ser apenas 

uma área de lazer e exerce uma abordagem terapêutica, psicológica, inclusiva e educacional 

(SILVA, 2018). Ademais, a experiência no jardim sensorial possibilita vivências, sensações e 

aprendizados diferenciados aos participantes, seja na experimentação do jardim (matriculados na 

instituição) ou na condução das pessoas (acadêmicas).  

A experiência produz estas respostas em virtude da percepção do mundo no cotidiano, os 

indivíduos têm a impressão de perceber tudo através da visão, com a sensação de 

adormecimento dos outros sentidos (MATOS; GABRIEL; BICUDO, 2013). Entretanto, cada sujeito 

tem interação única com o mundo, na qual depende de diversas informações que o instigam a 

buscar informações ao redor. Dessa forma, o jardim sensorial é espaço que permite o 

desenvolvimento de habilidades lúdicas para estimular os sentidos do ser humano, visto que 

garante a integração destes com o meio ambiente, executando a função de reavivar e retomar os 

sentidos adormecidos. 

Segundo Ashton et al. (2013), “o homem é componente ativo da ambiência”, dessa 

maneira, a interação homem-ambiente influencia a saúde por meio de vários elementos. No início 

os participantes ficam tensos apresentando medo e insegurança para realizar o percurso do 
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jardim, na metade do percurso as pessoas já se sentem mais tranquilas e confiantes, participando 

ativamente do processo, demonstrando a vontade de conhecer os benefícios de cada componente 

e o prazer de colocar os pés em contato com a grama, a terra, os macarrões de piscina e outros 

elementos. À vista disso, os elementos naturais encontrados na exposição levavam, os 

participantes ao relaxamento e concentração, o que também contribuiu para boa comunicação 

entre os acadêmicos e os participantes. Através do uso constante do jardim, os educadores da 

associação podem utilizar como ferramenta educacional para acalmar e estimular crianças com 

dificuldades de aprendizagem.  

De acordo com Osório (2018), plantas têm funções psicológicas, visto que despertam 

emoções e sensações, plantas com texturas e aromas diferentes, sons diferentes oriundos do 

meio ambiente estimulam a produção de endorfina, portanto, constantes estímulos e contatos com 

estes elementos elevam a sensação de bem estar geral e podem promover aumento da 

autoestima. 

Todos os artifícios presentes em um jardim sensorial, além dos recursos naturais, se 

forem trabalhados em conjunto com as atividades que podem ser realizadas nesse espaço, 

conduzem o usuário do jardim a ter uma visão mais positiva de si e das suas capacidades. 

Funciona com a proposta de inclusão social, possibilita abordagem terapêutica e projeto 

pedagógico, com o viés de contemplação e espaço para o convívio social (CARNEVALE, 2010). 

A Terapia Ocupacional possui olhar sobre o indivíduo considerando as bases teóricas que 

abordam o processo de desenvolvimento humano e a relação do paciente com o mundo externo, 

buscando facilitar esse encontro e, quando necessário adaptando o ambiente para que isso 

ocorra. Os terapeutas ocupacionais buscam promover, manter e desenvolver as habilidades de 

indivíduos.  

Nesse sentido, a intervenção através do Jardim Sensorial de baixo custo tem o viés de 

organizar as sensações do corpo das crianças e adolescentes, tornando-as mais calmas e 

concentradas para uso eficiente deste no ambiente, atuando como ferramenta de sensibilização 

ambiental e consciência corporal com objetivo de propiciar aprendizagem, autoestima, 

autoconfiança, independência e interação social.  

 

Considerações Finais 

 

A construção do jardim sensorial juntamente à prática evidenciada com os alunos da 

associação de apoio a pessoas com deficiência mostrou a capacidade e relevância do 

desenvolvimento de projetos de baixo custo voltados à inclusão social e experiências sensoriais.  

Ademais, existe uma potencialidade intrínseca nos benefícios sensoriais do jardim para o 

desenvolvimento humano, observados pela resposta positiva dos participantes durante e após a 

atividade.  

Outrossim, o encorajamento dos acadêmicos para com os usuários foi essencial no 

sentido de gerar um maior engajamento na atividade, principalmente por ter proporcionado uma 
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boa comunicação das acadêmicas com os usuários, facilitando o estabelecimento do vínculo 

terapêutico.  

Para que o processo de aprendizagem ativo na Instituição no espaço não formal de 

ensino seja contínuo faz-se necessário a restauração periódica do jardim pelos funcionários, 

alunos e cuidadores da instituição. 

Portanto, o jardim sensorial demonstrou na prática a influência do ambiente na saúde dos 

participantes, com a utilização contínua do mesmo é possível que o desenvolvimento dos sentidos 

sensoriais seja expandido de forma mais organizada e benéfica, proporcionando ganhos nas 

perspectivas individuais e sociais relacionados também à questão psicológica, considerados 

essenciais para a rotina cotidiana.  

Notou-se durante o percurso uma evolução na curiosidade em conhecer os elementos 

encontrados no Jardim, resultando no maior relaxamento e concentração, influenciando 

diretamente na melhora da relação interpessoal. Dessa forma, a utilização posterior do Jardim, 

mesmo de forma lúdica, resultará em uma maior interação social entre educadores-matriculados, 

melhorando o convívio social, concentração, relaxamento e maior estimulação infantil para 

aquisição de habilidades educacionais.  

Além disso, todos os momentos da ação (elaboração do projeto, confecção dos materiais 

e entrega do jardim) foram singulares para a relação universidade-sociedade. Pois foi possível 

levar os conhecimentos já adquiridos em sala de aula para a prática em favor da comunidade, e 

ainda, a vivência proporcionou a obtenção de novos conhecimentos e experiência prática para os 

acadêmicos. O retorno à sociedade é o ponto de maior importância na formação universitária em 

saúde.  
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Capítulo 3 

 A DOCÊNCIA COMO EXPERIÊNCIA 

TEACHING AS AN EXPERIENCE 
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RESUMO: Esta pesquisa tem o intuito de investigar a docência, em suas diferentes dimensões e 
feições, na composição da habilidade de ensinar em distintas modalidades e níveis educacionais. 
Para tanto, torna-se indispensável uma reflexão mais acurada acerca dos processos pedagógicos 
contemporâneos do ensino básico ao superior, por meio de uma discussão crítica e reflexiva. O 
artigo se embasa a partir de textos de autores que se debruçam em estudos sobre educação, 
linguagem e tecnologia. Metodologicamente, a investigação é considerada básica estratégica e 
exploratória, de abordagem qualitativa, obtendo por procedimento uma pesquisa bibliográfica e 
relato de experiência. Desse modo, esta pesquisa traz um relato de experiência que propõe o 
exercício de pensar a docência como um lugar de germinação, de demonstração e reflexão dos 
currículos das licenciaturas, perante os desafios que a realidade atual propõe, para a (re)criação 
de novas culturas de aprendizagem e de formação, tais como ensino híbrido e letramentos. 
 

Palavras-chave: Docência. Ensino Híbrido. Letramentos. Educação e Tecnologia. 

ABSTRACT: This research aims to investigate teaching, in its different dimensions and features, in 
the composition of the ability to teach in different modalities and educational levels. For this, a 
more accurate reflection on contemporary pedagogical processes from basic to higher education is 
essential, through a critical and reflective discussion. The article is based on texts by authors who 
study studies on education, language and technology. Methodologically, the investigation is 
considered basic strategic and exploratory, with a qualitative approach, obtaining by procedure a 
bibliographic research and experience report. In this way, this research brings an experience report 
that proposes the exercise of thinking about teaching as a place of germination, demonstration and 
reflection of the curricula of undergraduate courses, given the challenges that the current reality 
proposes, for the (re) creation of new ones. learning and training cultures, such as hybrid teaching 
and literacy. 
 

Keywords: Teaching. Hybrid Teaching. Literacies. Education and Technology. 

 

Introdução 

O mundo passa por transformações cada vez mais emergentes em instantes 

contemporâneos, e todas as profissões têm demandas e exigências que vão surgindo a cada nova 

descoberta, a cada avanço científico ou tecnológico e mesmo a cada mudança na sociedade. 
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Aspectos sociais e educacionais também estão em constante mutação e, para acompanhar todas 

as mudanças, é preciso estar atento ao que acontece no percurso histórico-cultural nos campos 

de conhecimento, em busca de uma formação específica que atenda às exigências sociais atuais. 

Para tanto, o ambiente educacional aposta nas relações fortes e propositivas como pedra 

angular para a aprendizagem. Nesse sentido, o currículo escolar precisa ser (re)formulado com o 

intuito de enriquecer, personalizar e deixar autêntica cada jornada de aprendizagem, seja ela 

individual ou em coletividade. A docência, em suas diferentes dimensões e feições, compõe 

atividade de ensinar em diferentes modalidades e níveis educacionais, em suas contradições 

estabelecidas entre os sujeitos e o mundo da cultura.  Para tanto, torna-se indispensável uma 

reflexão mais acurada acerca dos processos pedagógicos contemporâneos do ensino básico ao 

superior, por meio de uma discussão crítica e reflexiva. 

A mudança/transição social necessária para o bem comum só poderá surgir de uma 

educação alicerçada na docência, e a partir da qual cada um/a é chamado/a a pensar, agir e 

(trans)formar. Nunca é demais insistir que a formação educacional de toda e qualquer pessoa está 

interligada ao fazer pedagógico. 

Este escrito permite, assim, mapear (re)definições e novos conceitos para a docência 

como processo essencial para o ensinar e o aprender nos diferentes espaços e níveis 

educacionais, por meio de uma pesquisa bibliográfica e de um relato de experiência na docência.  

Desse modo, esta pesquisa propõe o exercício de pensar a docência como um lugar de 

germinação, de demonstração e (re)construção das matrizes curriculares das licenciaturas, 

perante os desafios que a realidade atual propõe, para a (re)criação de novas culturas de 

aprendizagem, de formação e de transformação no fazer pedagógico, tais como ensino híbrido e 

letramentos. 

  

1. Ensino Híbrido da Educação Básica ao Ensino Superior 

  

A autonomia do processo de ensino e aprendizagem pode se aproximar do modelo 

híbrido, quando a tecnologia for utilizada para promover autoria aos estudantes e oferecer aos 

professores um acompanhamento constante da aprendizagem desses estudantes. Dessa forma, a 

mediação enquanto sistema de relações e interações, por parte do professor, é capaz de propiciar 

o desenvolvimento desse conhecimento e possibilitar desafios que os levarão para a construção 

de novos aprendizados nos contextos culturais que vão se constituindo. 

Na contemporaneidade, as instituições de ensino têm se reinventado para atender melhor 

às necessidades e perspectivas educacionais dos estudantes. Nesse sentido, historicamente o 

que mais mudou foram as tecnologias disponíveis, advindas da inter relação entre o homem e o 

conhecimento, bem como da dinâmica das teorias educacionais que orientam as práticas 

pedagógicas. A autonomia e a autoria do ensino e aprendizagem se faz a partir de diagnósticos e 

avaliações processuais formativas constantes que permitem ao professor uma maior 

compreensão de como realizar e quando intervir. 
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O ensino híbrido, em sua concepção genuína, procura mesclar o ensino presencial e o 

ensino remoto, on-line, por meio da utilização de tecnologias digitais, no sentido de possibilitar, ao 

estudante, autonomia e autoria na construção de seu conhecimento, localizando-o como 

corresponsável pelo seu desenvolvimento, pois compete ao estudante a ampliação de sua base 

de pesquisa, sendo estimulado a buscar novas fontes de informação e aprimorar métodos com o 

auxílio do professor, o que resulta em uma forma de apropriação de conhecimentos.  

Nesse sentido, compreende-se a apropriação como formas de internalização de temas a 

partir de um movimento dialético que se origina nas atividades externas em sentido às ações 

internas; do interpessoal ao intrapsíquico por meio de formas distintas de ensinar e aprender. 

Estratégias como sala de aula invertida, aprendizagem por projetos ou baseada em 

problemas permitem a utilização do espaço de formas diferenciadas. As tecnologias digitais 

viabilizam aspectos de criação e construção que muitas vezes não são contemplados por outros 

suportes. Com estratégias como sala de aula invertida e aprendizagem baseada em projetos, os 

estudantes têm a oportunidade de construção de conhecimentos em outros lugares e tempos, 

como a própria casa e demais espaços de convívio. Em ambientes coletivos, presencial ou digital, 

com professores e colegas, esses conhecimentos são discutidos e problematizados e, assim, 

consolidados e aprofundados (TANZI NETO; TREVISANI; BACICH, 2015). 

Para que essas estratégias sejam possíveis, é importante assentir o papel do professor na 

educação e de necessário reconhecimento de sua profissionalização, pois não é possível 

substituí-lo por um programa ou por tecnologias modernas. A autonomia, desenvolvida pelo 

estudante, permite que o professor proponha ações e que as reveja, de acordo com indicadores 

de aprendizagens oferecidos por cada estudante, potencializando seu planejamento e suas 

intervenções. 

É necessário, sobretudo, entender as motivações e o engajamento ao transformar a 

prática pedagógica, compreendendo as necessidades dos territórios e das características dos 

estudantes e respondendo à necessidade cada vez mais premente de reconhecer o contexto 

digital em que os estudantes se relacionam com seus pares, com a informação e com a cultura. 

Com esse olhar, o professor pode buscar a transposição dessas atividades para a 

intencionalidade pedagógica com a finalidade do desenvolvimento histórico do conhecimento 

científico. Pois, de acordo com Leontiev et al (2005), a motivação para aprender pode ser 

desenvolvida pelos valores que justificam a aprendizagem. Esse movimento didático intencional 

pode caracterizar condições em que os estudantes se tornem sujeitos autônomos do processo de 

aprendizagem, dando-lhes autoria e assumindo uma busca pela efetivação da aprendizagem. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) orienta as aprendizagens consideradas 

necessárias aos estudantes e torna obrigatória a formação continuada para os professores. O 

documento pretende alinhar a formação desses profissionais à BNCC, estabelecendo uma 

linguagem comum a respeito do que é esperado e revisando as diretrizes dos cursos de 

Pedagogia e das licenciaturas. Mesmo porque, conquistar e manter a atenção dos estudantes é 
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um desafio para os professores, que precisam desenvolver distintos métodos de ensino, que 

incluam os recursos digitais presentes no dia a dia desses estudantes. 

 

A BNCC deve, não apenas fundamentar a concepção, formulação, implementação, 
avaliação e revisão dos currículos e das propostas pedagógicas das instituições 
escolares, como também deve contribuir para a coordenação nacional do devido 
alinhamento das políticas e ações educacionais, especialmente a política para 
formação inicial e continuada de professores. Assim, é imperativo inserir o tema da 
formação profissional para a docência no contexto de mudança que a implementação 
da BNCC desencadeia na Educação Básica (CONSELHO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO, 2019, grifo do autor).  

O documento reitera a importância de políticas públicas para a formação inicial e 

continuada dos professores, diante dos desdobramentos da BNCC, de forma crítica, significativa, 

reflexiva e ética. 

Este trabalho parte do pressuposto que as práticas educativas, moldadas pelos artefatos 

tecnológicos, não se constituem apenas como um simples dispositivo técnico, mas sim como um 

fenômeno social, espaço privilegiado para a confirmação de um sentimento de existência e 

utilizado como recurso identitário na construção do que vem sendo denominado de “identidade 

virtual” (HALL, 2005; BAUMAN, 2005). Enfim, trata-se de apreender alguns dos sentidos e 

processos de significação presentes no mundo da virtualidade, como um modo de se 

compreender melhor o outro, seja estudante, professor, colega, familiares..., como também a si 

próprio. 

A autoria, por sua vez, requer um processo de letramento, desenvolvido a cada aquisição 

de conhecimento. A correlação da linguagem com os contextos educacionais considera questões 

de acesso, poder, diferença, desigualdade e resistência, sempre atrelada às condições sócio-

históricas de produção e reprodução de conhecimento. 

  

2. Letramentos 

  

Mudanças sociais têm impresso um ritmo acelerado às formas de gerar, divulgar e 

processar informação. Nem sempre, em tempos hodiernos, há a prática de se refletir em que 

medidas tais alterações afetam nosso modo de ser e estar no mundo. Em um momento político e 

social cercado por incertezas, torna-se relevante repensar o papel da linguagem como uma prática 

social e propor alternativas ao tradicional ensino de linguagens o que tem sido viável por meio dos 

estudos na área de novos letramentos. 

Para Soares (2009), “letramento é, pois, o resultado da ação de ensinar ou de aprender a 

ler e a escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como 

consequência de ter-se apropriado da escrita” (p.18). Destarte, o letramento ultrapassa a 

dimensão pedagógica, sendo considerada também uma questão sociocultural. 

Frente às mudanças promovidas pela crescente plataformização da sociedade e do 

processo de midiatização do cotidiano dos sujeitos contemporâneos, deflagra-se, então, a 

justificativa  da necessidade de promover investigações que adentrem esse universo dos novos 

letramentos, que, além de corroborar com práticas educacionais mais condizentes às atuais 
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exigências – e talvez mais efetivas e concretas –, possa, ainda, promover um processo de 

educação voltada amplamente para a constituição cidadã, sobretudo, no sentido de compreender 

também os deslocamentos e modos de atuação no tecido social, econômico, político e cultural. 

Para tanto, faz-se necessária a discussão de pesquisas que favoreçam a ampliação do 

debate sobre a educação linguística por meio da problematização e do questionamento de 

verdades únicas, promovendo reflexões e transformações no cenário atual de ensino-

aprendizagem e formação de professores. 

Conforme vem sendo largamente discutido em diversos campos do conhecimento, a 

cultura digital e as tecnologias digitais vêm suscitando questionamentos e reflexões de distintas 

naturezas, sobretudo, nos modos de produzir, armazenar, distribuir e acessar conte údos e 

informaço ̃es diversas. A quebra do polo de emissão e a conexão contínua (LEMOS, 2003), a partir 

das redes sociais e os inúmeros aplicativos intuitivos que se somam à locatividade dos artefatos 

tecnológicos de uso pessoal, apontam a tecnologia digital à diversidade de apropriações no 

cenário contemporâneo, sobretudo, no ambiente educacional em seus diversos níveis. 

Investigar processos e práticas de novos letramentos no ambiente escolar 

(multissemióticos, digitais, multimidiáticos, dentre outros), a partir dos desdobramentos em 

diversas áreas implicadas, como a educação, faz com que haja uma emergência em se revisitar a 

realidade e desafios impostos à educação frente às novas mídias, tendo em vista não somente as 

questões de acesso e adequação às tecnologias atuais mas, fundamentalmente, no sentido de se 

refletir acerca das práticas que se fazem mais condizentes com os perfis cognitivos (SANTAELLA, 

2013) dos distintos atores em sala de aula. 

Embora se reconheça inúmeros estudos e grandes esforços das instituições educacionais 

em se adaptarem às atuais condições tecnológicas e sociais, fica a percepção de que a vida social 

dos estudantes, girando em torno das práticas sociais advindas das tecnologias digitais, promove 

dissonâncias que são sentidas nos espaços formais do ensino, reverberando, assim, na 

emergência em se rever práticas educativas e o processo de formação docente pelos programas 

de licenciaturas. 

 

3. Relato de Experiência na docência: relação entre a educação e a tecnologia 

 

As experiências de organização do trabalho pedagógico se constituem em concretização 

das teorias da educação nas ações didáticas. Desse modo, traz o relato de uma experiência de 

educação a distância elaborada e desenvolvida em uma disciplina intitulada “Educação e 

Tecnologias da Informação e Comunicação” na educação superior no curso de Licenciatura em 

Química de uma instituição pública no ano de 2019. Dentre os objetivos da disciplina, destacou-se 

o propósito de analisar a relação existente entre educação, comunicação e mídias, além de refletir 

o uso de recursos tecnológicos comunicacionais no processo de ensino e aprendizagem.  

Os momentos de ensino e aprendizagem compreendiam as temáticas das relações entre 

educação e tecnologias, assegurando estudos e discussões sobre tecnologia, educação e 
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comunicação; softwares educacionais e recursos educacionais abertos (REA) – conceito, 

utilização e avaliação; desenvolvimento de projetos de aprendizagem com abordagem em 

processos educativos mediados por tecnologias e suas implicações na educação, na gestão da 

comunicação das mídias no ambiente escolar; a compreensão das abordagens tecnicistas, 

instrumentalistas e da teoria crítica da tecnologia; as políticas públicas das tecnologias 

educacionais e a  inclusão social na educação e Educação a Distância (EaD).  

A metodologia de ensino se desenvolvia por meio de atividades realizadas em momentos 

presenciais (síncronos) e de estudos individuais e em grupos realizados a distância (assíncronos). 

Anterior aos momentos presenciais, foram disponibilizados, nos ambientes digitais, textos, 

documentos (decretos e regulamentos) e outros recursos, dentre os quais os estudantes deveriam 

se apropriar. Presencialmente, as aulas eram realizadas de forma expositiva e dialogada com a 

discussão de textos, dos documentos, filmes, arte e música, demarcando a metodologia da aula 

invertida. 

Além do desenvolvimento de aulas práticas em laboratórios de Química e de multimídias, 

foram efetivos seminários, debates e observação da atuação da educação e tecnologias na 

sociedade. Ressalta-se que a mediação e a interação foram elementos centrais do trabalho 

pedagogicamente organizado e sistematizado em um ambiente virtual de aprendizagem como a 

Plataforma Moodle. Para além, foram utilizados e-mails, blogs e WhatsApp, considerados como 

espaços formais de ensino dessa disciplina. 

A avaliação foi realizada de forma processual e contínua a partir da abrangência do 

trabalho desenvolvido pelos estudantes de forma individual e coletiva. Alguns critérios foram 

estabelecidos como o desenvolvimento das habilidades e atitudes inerentes ao exercício da 

docência, como: utilização de distintas linguagens e tecnologias, participação, planejamento de 

atividades docentes com utilização de tecnologias, entre outros.  

O olhar didático do professor da disciplina, quanto ao letramento dos estudantes, envolvia 

a proposição de alternativas ao ensino, por meio dos estudos na área de novos letramentos, que 

transcendiam práticas pedagógicas no deslizamento para os modos de atuação no tecido sócio-

histórico-cultural. 

A mediação foi empreendida diante de problematizações sobre a utilização de recursos 

educacionais abertos (REA) em aulas de Ciências e Química. Para tanto, os futuros docentes em 

compreensão da importância do ensino com pesquisa e de descobertas científicas como anuncia 

Paulo Freire (1996), realizaram pesquisas em plataformas que disponibilizam REA, como a 

Plataforma Integrada de Recursos Educacionais Digitais4 do Ministério da Educação. Os REA são 

recursos educativos diagramados em distintos formatos como vídeos, áudios, animações, textos, 

hipertextos, entre outros.  

No entanto, tais compreensões existentes na relação de educação, comunicação e mídia, 

bem como na reflexão do uso de recursos tecnológicos comunicacionais no processo de ensino e 

aprendizagem não são automáticas, sendo muito mais processuais e gradativas no que se refere 

                                                             
4 Plataforma disponível no endereço eletrônico: https://plataformaintegrada.mec.gov.br/home. 
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à compreensão das relações entre as tecnologias e a educação, numa perspectiva 

epistemológica, identificando criticamente as implicações pedagógicas dessa relação para a 

formação de um sujeito crítico e autônomo. 

 

Pensamentos em curso 

  

Este escrito pretendeu trazer à tona contribuições reflexivas. Em contexto contemporâneo, 

diante de um cenário que aponta emergencialmente para investigações que possam corroborar 

para práticas pedagógicas que permitam aproximações estudante-professor em espaços não 

formais e informais de ensino. De forma síncrona e assíncrona, estudos dessa natureza 

possibilitam refletir, (re)dimensionar e (re)significar a docência e seus desdobramentos. 

Alfabetização digital e educação midiática são urgentes no currículo escolar obrigatório, 

além de atividades centradas no conhecimento para compreender o contexto atual, o 

conhecimento que permita o acesso cultural acumulado pela humanidade que vai permitir ao 

estudante compreender a realidade, inserida na atualidade. 

Faz-se necessário, outrossim, reestruturar a preparação dos professores, iniciando por 

uma revisão da matriz curricular dos cursos de licenciaturas e reorganizando a carga horária do 

professor com processos formativos continuados e um processo de apoio técnico, tecnológico e 

pedagógico. 

É preciso, além disso, saber que os estudantes, assim como todos os outros envolvidos 

nesse processo, são pessoas com histórias de vida e culturas próprias. Nota-se, assim, a 

necessidade de uma consideração pelo sujeito que ensina e pelo sujeito que aprende, assumindo 

uma busca pela reorganização tanto dos processos de ensino como dos processos de 

aprendizagem. 

Para isso, faz-se emergente uma intervenção nesse cenário, a partir de políticas públicas 

educacionais. Assim, esta pesquisa pretende que inquietudes, pensamento crítico e senso de 

urgência surjam, num movimento de combate às desigualdades maquiadas em diálogos e 

discursos falacianos proliferados e repercutidos. 
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Capítulo 4 
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RESUMO: O interesse pelo uso de Sequências Didáticas (SD) como recursos auxiliares na 
formação docente reside no fato destas serem consideradas instrumentos de fortalecimento das 
relações entre a teoria veiculada nos cursos de formação de professores e as práticas 
desenvolvidas em sala de aula. Desta forma, tem-se como objetivo nesse escrito analisar as 
contribuições do uso de SD para a ressignificação do ‘fazer pedagógico’ de professores da 
Educação Básica. Esta experiência formativa ocorreu em um Projeto de Extensão, no qual se 
buscou inserir o uso de SD no ensino de Química do nível médio. Por meio de um questionário 
foram coletadas as perspectivas analíticas de um professor participante, acerca da experiência 
vivenciada. Os resultados indicam que o docente percebeu, no trabalho com SD, a possibilidade 
de superação dos limites de sua prática apontando possibilidades de ressignificação da mesma a 
partir das experiências vivenciadas e aprendizados adquiridos no âmbito do referido Projeto.  
 
Palavras-chave: Sequência Didática. Ensino de Química. Formação Docente. 
 

ABSTRACT: The interest in the use of Didactic Sequences (DS) as auxiliary resources in teacher 
education lies in the fact that they are considered instruments to strengthen the relationships 
between the theory conveyed in teacher training courses and the practices developed in the 
classroom. In this way, the objective of this writing is to analyze the contributions of the use of DS 
to the resignification of the ‘pedagogical practice’ of teachers from Basic Education. . This training 
experience took place in an Extension Project, in which we sought to insert the use of DS in the 
teaching of high school Chemistry. Through a questionnaire, the perspectives and analyzes of a 
participating teacher about the lived experience were collected. The results indicate that the 
teacher perceived, in the work with DS, the possibility of overcoming the limits of his practice, 
pointing out possibilities of reframing it from the experiences and learning acquired in the scope of 
the referred Project. 
 

Keywords: Didactic Sequences. Chemistry teaching. Teacher Training. 
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Introdução 

 

A extensão universitária é uma das funções sociais da Universidade que deve ser 

efetivada por via de um conjunto de ações, cujo público-alvo é a sociedade e vinculada ao Ensino 

e a Pesquisa. De acordo com as Diretrizes da Política Nacional de Extensão do Fórum de Reitores 

de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras – FORPROEX, 

publicadas em 2012, a indissociabilidade entre esses três pilares é fundamental no tocante as 

funções educacionais do estudante em seu futuro ofício. 

Essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão deve proporcionar a produção 

do conhecimento no âmbito da Universidade e fora dela. Nesse contexto, ações de extensão 

apresentam-se como um momento de reflexão das práticas educativas, articulação de 

componentes curriculares, investigações científicas e o emprego do ensino interdisciplinar na 

perspectiva de uma formação para o exercício da cidadania e consciência crítico-emancipatória 

(VEIGA, 2006). 

Este trabalho permeia discussões envoltas em uma experiência extensionista realizada no 

curso de Licenciatura de uma Universidade pública cearense, cujo foco de interesse residiu no 

ensino de Química na Educação Básica nível médio, haja vista que, fundamentado nos 

pressupostos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento norteador para a 

elaboração curricular e delineamento de propostas pedagógicas que visam à melhoria da 

qualidade da educação nacional (BRASIL, 2018), compreende-se a emergência de um ensino de 

Química permeado por experiências significativas e que propiciem aos educandos a construção 

do seu próprio conhecimento, em uma via de contextualização sociocultural sem perder de vista o 

rigor científico e a ética profissional. 

O Projeto de Extensão ao qual esse trabalho se refere é intitulado “A Química nossa de 

cada dia”. Desenvolvido desde o ano 2018 tem como foco principal a elaboração e aplicação de 

Sequências Didáticas (SD) em aulas de Química do nível médio, em uma instituição pública da 

rede estadual de ensino cearense, localizada na cidade de Sobral/CE, mediante parceria entre um 

professor universitário, um professor de Química da rede estadual de ensino e dois licenciandos 

(bolsistas).  

O princípio da metodologia de trabalho adotada no Projeto baseou-se na utilização de SD 

como ferramentas que possibilitassem tanto um redimensionamento da prática dos professores 

que atuam na Educação Básica (formação continuada), quanto uma ressignificação dos 

conteúdos apreendidos por parte dos alunos desse nível de ensino e, de modo concomitante, 

contribuir com melhorias na formação inicial dos licenciandos participantes do Projeto, com 

benefícios para todos, em uma via de aprendizagens colaborativas e compartilhadas 

(NASCIMENTO et al., 2020). 

Para este escrito o enfoque investigativo remete a análise contributiva das ações 

planejadas e desenvolvidas no âmbito do projeto, na formação continuada docente. Nesse 

contexto, a questão que norteou esta investigação foi a seguinte: Que contribuições as atividades 
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desenvolvidas no Projeto de Extensão “A Química nossa de cada dia” possibilitaram para o 

processo de formação continuada do docente da Educação Básica envolvido nesse projeto?  

Levando em consideração a referida questão problema, elencou-se como objetivo para 

esta investigação analisar, especificamente, as contribuições do referido Projeto para a formação 

do professor de Química participante buscando identificar, sob a ótica desse sujeito, as 

implicações que o Projeto trouxe para sua formação e sua prática. Neste intento, ao final do ano 

2018 foi aplicado um questionário aberto a este docente, no intuito de mensurar sua opinião sobre 

o assunto abordado e, a seguir, essas respostas serão apresentadas e discutidas. 

  

As Sequências Didáticas como dispositivos de formação continuada docente 

 

Este trabalho está inserido no contexto da formação de professores e, mais 

especificamente, no tocante à formação continuada desses profissionais. Nessa seara, parte-se 

da compreensão de formação como um continuum (IMBERNÓN, 2010) que perdura por todas as 

vivências pessoais, profissionais e sociais do profissional professor.  

Desse modo, Nascimento, Araújo e Lima (2017) ressaltam que os pressupostos básicos 

da formação continuada é que o docente não seja vislumbrado apenas como objeto do 

planejamento e trajeto de formação, mas que atue como um sujeito com capacidades e 

habilidades que devem ser consideradas no delineamento de ações formativas, objetivando 

melhorias em sua vida e trabalho e reverberem em um profissional mais qualificado com um 

repertório amplo de conhecimentos e estratégias que possam lhe subsidiar em sua ação cotidiana 

na sala de aula e propiciar que o processo de ensino seja um instrumento conducente a 

aprendizagem. 

Complementando, Gatti (2008) evidencia o processo de formação continuada como algo 

que deve remeter as necessidades e especificidades dos professores, considerando seus anseios 

e o contexto em que este atua, algo interligado ao seu ambiente de vida e trabalho, e não como 

um instrumento idealizado e desvinculado da sua realidade cotidiana, sob a premissa de não se 

efetivar como um elemento contribuinte na sua prática e atuação profissional. 

Nesse cenário, compreende-se que as sequências didáticas mostram-se como exemplos 

de estratégias de ensino que possuem o potencial para contribuir com a formação continuada 

docente, visto que de acordo com Zabala (1998) a SD pode ser utilizada como ferramenta de 

coleta de dados ou instrumento de ensino e apresenta alguns objetivos específicos que consis tem 

em introduzir atividades de diferentes maneiras em sala de aula, objetivando contribuir em 

melhorias na atuação docente em seu fazer-pedagógico.  

De acordo com Méheut e Psillos (2004), as SD são um conjunto de atividades interligadas 

que buscam possibilitar a aprendizagem do conhecimento científico escolar pelos estudantes. 

Nesse contexto, a utilização dessa abordagem por professores requer uma boa formação e um 

planejamento direcionado às necessidades discentes, uma vez que é relevante conhecer aspectos 

e fatores relativos aos processos de ensino e aprendizagem. 
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Alguns autores como Maués e Lima (2006) e Oliveira (2010) listam aspectos positivos 

inerentes à inserção de SD no ensino de ciências. Dentre esses aspectos estão o despertar do 

discente para a aprendizagem qualificada como instrumento de leitura e intepretação da realidade; 

a valorização do trabalho em equipe; o aprimoramento da capacidade de observação e registro de 

informações; o estímulo da criatividade e a compreensão das relações entre ciência, tecnologia, 

sociedade e meio ambiente. 

Ainda no tocante ao ensino de ciências, Leal, Brandão e Albuquerque (2012) ressaltam 

que a partir do uso de SD o professor pode realizar um trabalho articulado em vários eixos de 

ensino, possibilitando aprendizagens em níveis diferentes. É um modo de organização do trabalho 

pedagógico que permite antecipar o que será aprendido em um espaço de tempo que é variável 

em função do que os alunos precisam e conseguem aprender, da mediação e do constante 

monitoramento que o professor faz para acompanhar os alunos, por meio de atividades de 

avaliação do início ao fim do processo. 

Mediante a análise desses aspectos e fatores, compreende-se que as SD têm grande 

potencial no tocante a contribuir com a inserção de melhorias no contexto da formação docente, 

em especial no Ensino de Química, uma vez que para a elaboração e desenvolvimento de uma 

SD, o professor deve levar em consideração os conhecimentos prévios dos alunos, o contexto em 

que a escola está inserida, o modo como os recursos didáticos podem ser utilizados em sala de 

aula, as metodologias a serem adotadas, ou seja, há a necessidade de se conhecer os 

pormenores imbricados nos processos de ensino e aprendizagem, além de deter uma 

compreensão mais ampla acerca dos aspectos políticos, sociais, econômicos e éticos em que os 

conteúdos estão inseridos (MÉHEUT; PSILLOS, 2004).  

Nesse contexto, Reis (1996) destaca que a extensão universitária ao compor os currículos 

das instituições de ensino superior, deve ser compreendida como vertente formadora de 

profissionais e não somente como algo que atende as demandas sociais pautado, principalmente, 

pelo assistencialismo. Nesses termos, a formação é considerada uma construção social e 

histórica, haja vista que, é nessa conjuntura que os saberes e conhecimentos são importantes 

para a promoção de práticas profissionais robustas e contribuintes na construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária. Assim, a extensão pode se configurar como um percurso para 

esse encontro. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

Para a elaboração dessas Sequências utilizou-se de uma metodologia colaborativa, na 

qual dois licenciandos (bolsistas) as elaboravam no âmbito universitário, em comum acordo com o 

professor coordenador do Projeto de Extensão e, em seguida se dirigiam à escola de Educação 

Básica para apresentação, discussão e reelaboração das SD juntamente com o professor de 

Química da turma participante do Projeto.  
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As adaptações necessárias eram feitas, os materiais eram produzidos e, em seguida, 

ocorria a aplicação pelos bolsistas e o professor de Química na sala de aula em que este era o 

regente da turma. Em todas as SD levou-se, em média, um mês e meio para elaboração e o 

mesmo período para aplicação em sala de aula. 

Considerando a temática e o objetivo deste trabalho pode-se destacar, a priori, que o 

mesmo está fundamentado em uma abordagem qualitativa, pois o fenômeno estudado suscita a 

apreensão de diversos aspectos (CHIZZOTTI, 2013), visto que a metodologia de trabalho adotada 

baseou-se na utilização de SD no ensino de Química como ferramentas que buscam auxiliar em 

um redimensionamento da prática docente na Educação Básica.  

Quanto aos meios, na pesquisa foi empregada a estratégia do estudo de caso, utilizando-

se a metodologia desenvolvida por Gil (2017). De acordo com o autor, o estudo de caso pode ser 

considerado como um estudo mais aprofundado sobre instrumentos, podendo ser um indivíduo, 

uma organização, um grupo ou um fenômeno.  

Infere-se que o caso remete a um professor de Química da Educação Básica que 

vivenciou uma experiência de formação continuada por intermédio do planejamento e execução 

de ações atinentes as SD no ensino de Química, o qual é mister analisar a significação das ações 

vividas nesta trajetória, buscando compreender os sentidos atribuídos ao processo, contribuindo 

na sistematização de conhecimentos que permeiam a temática explorada e permitindo a 

averiguação em outros contextos e realidades. 

O sujeito da pesquisa consistiu em um professor de Química de uma Escola de Ensino 

Médio de Tempo Integral localizada na sede do município de Sobral/CE. Em relação a escolha do 

sujeito, esta consistiu no fato do mesmo aceitar em participar, de forma voluntária, do projeto de 

extensão e do processo investigatório. 

Em adequação as questões éticas da pesquisa, o nome da instituição escolar em que o 

professor atuava, no período de vigência do projeto de extensão não será citado, uma vez que tal 

explicitação poderia conduzir a identificação do sujeito, ferindo princípios éticos. 

O professor de Química, sujeito do estudo, participou do processo de elaboração e 

aplicação de SD em uma turma de 1º ano do Ensino Médio, que continha 30 alunos regularmente 

matriculados, na qual o mesmo é o professor regente. 

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um questionário aberto, através do qual 

buscou-se identificar as perspectivas desse profissional sobre o trabalho desenvolvido com as SD 

e as implicações para sua formação e prática profissional no âmbito do projeto. 

 

Refletindo sobre os resultados 

   

O questionário aplicado ao docente continha quatro questões e, inicialmente, buscou 

identificar o grau de satisfação do professor participante da pesquisa com as SD desenvolvidas no 

decorrer do Projeto. As categorias analisadas foram: conteúdos, atividades desenvolvidas, 
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recursos e metodologias utilizadas, desempenho dos bolsistas e interação com os alunos. As 

respostas emitidas pelo docente estão dispostas no Quadro a seguir:  

Quadro I – Avaliação das aulas pelo professor. 

 

ASPECTO AVALIADO CLASSIFICAÇÃO 

Conteúdos Satisfeita 

Atividades desenvolvidas Muito Satisfeita 

Recursos e metodologias utilizadas Satisfeita 

Desempenho dos bolsistas Muito Satisfeita 

Interação dos bolsistas com os alunos Satisfeita 

Fonte: Autores, 2020. 

Analisando os resultados, observa-se que, de um modo geral, levando em consideração 

todos os aspectos avaliados, o professor aprovou a dinâmica de utilização de SD em suas aulas, 

dando destaque para as atividades desenvolvidas e para o desempenho dos bolsistas. Itens para 

os quais ele atribuiu maior peso em sua avaliação. 

Dentre as atividades desenvolvidas nas SD destacaram-se a elaboração e confecção de 

jogos, cordéis, peças teatrais, atividades experimentais, paródias dentre outras atividades que 

buscaram tornar o ensino de química mais dinâmico e interativo entre professor e aluno, optando 

por minimizar a passividade dos educandos e inserindo-os no centro do processo educativo, mas 

sem relativizar a importância do papel do professor neste processo.  

Na segunda questão o professor deveria indicar qual das atividades desenvolvidas nas 

SD, aplicadas durante o Projeto, ele voltaria a desenvolver em sala. O docente relatou que 

desenvolveria novamente uma peça teatral. Segundo a perspectiva do mesmo foi nessa atividade 

que houve maior interação entre os alunos e, consequentemente, uma maior 

participação/engajamento na aula. Esta afirmação do professor é ratificada por Arroio et al. (2006) 

ao relatarem que existe a necessidade do uso de novas metodologias para o ensino de Química, 

buscando estimular e mostrar a importância dos conteúdos dessa disciplina para os alunos. 

Na terceira pergunta do questionário o professor foi indagado sobre as contribuições da 

SD para sua formação. Este respondeu positivamente a pergunta e justificou relatando que o 

trabalho com SD auxiliou-o no desenvolvimento de uma visão mais abrangente acerca dos 

processos de ensino e aprendizagem e abriu novos horizontes no tocante a inserção de 

metodologias e recursos diversificados em sala de aula. O docente destacou ainda, que essa 

experiência contribuirá com melhorias em suas aulas futuramente.  

As respostas do educador demonstram a necessidade intrínseca ao trabalho docente no 

tocante à busca por novas maneiras de pensar e compreender o ensino. E a inserção em 

contextos de formações continuadas pode contribuir com esse processo. Essa situação corrobora 

o pensamento de Santos e Schnetzler (2013) ao destacarem que a formação continuada deve 

possibilitar ao professor conhecer novas metodologias de ensino, em que este possa optar pelas 

que melhor se adequem ao contexto em que ele atua. Para que isso ocorra é necessária a 
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multiplicação da oferta das formações continuadas, o que traz novas visões de metodologias para 

o trabalho dos professores (LIMA, 2012).   

Nesse contexto, mostra-se precípuo destacar que o processo de elaboração e discussão 

para confecção das SD não restringiu-se ao plano prático, havendo momentos de estudo que 

foram desenvolvidos no decorrer do percurso, no intuito de subsidiar teoricamente as ações a 

serem desenvolvidas no âmbito do projeto, pois parte-se da compreensão de Freire (2011) acerca 

da imprescindibilidade da relação teoria/prática na formação docente, pois sem ela a teoria pode 

se transformar em algo contemplativo e a prática em ativismo, sem promoção de uma diálogo 

ressignificador entre ambas. 

Ao final do questionário foi solicitado ao docente que avaliasse o trabalho desenvolvido 

durante o Projeto, com as SD. O professor atribuiu uma nota nove, destacando como pontos de 

destaque o comportamento dos alunos e a atenção destes para com as atividades propostas 

durante as aulas. A boa avaliação do professor destaca a importância da elaboração das SD no 

processo formativo do professor, auxiliando-o em diversas situações como a falta de motivação 

dos alunos e o desinteresse pelas aulas das disciplinas que compõem a área das Ciências da 

Natureza, dentre ela a Química. 

 

Considerações Finais 

 

Os resultados indicam que o docente participante do Projeto percebeu no trabalho com 

SD a possibilidade de superação dos limites de sua prática, apontando possibilidades de 

ressignificação desta, a partir das experiências vivenciadas e aprendizados adquiridos no âmbito 

do Projeto de Extensão “A Química nossa de cada dia”. 

A formação continuada deve estar imbricada as necessidades teórico-práticas dos 

professores, em que a escola se configure como um espaço efetivo de formação, oportunizando e 

criando espaços de colaboração de modo que os docentes em serviço possam averiguar as 

possibilidades de incremento do seu repertório de estratégias didático-pedagógicas por intermédio 

da aplicação de novas práticas e subsidiados por aspectos teóricos que os sustentem e lhes 

concedam significação. 

O projeto constituiu-se como uma oportunidade de troca de conhecimentos e experiências 

entre a escola e a universidade, em que ambas puderam aprender mutuamente, em uma via de 

fortalecimento da formação inicial dos estudantes e da formação continuada dos professores em 

serviço, bem como de todos os envolvidos no projeto; estabelecendo um diálogo efetivo, com foco 

em melhorias coletivas e reais e não apenas idealizadas teoricamente nas salas de aula da 

universidade.  

Compreende-se, portanto, que as SD podem tratar-se de dispositivos de formação 

docente. Salienta-se, somente nesse contexto, a necessidade de se aliar teoria e prática 

buscando não somente instrumentalizar os docentes mediante subsídios palpáveis (tais como 

recursos, metodologias, etc.), mas também subsidiar teoricamente esses profissionais, no intuito 
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de possibilitar-lhes o contato com uma visão mais abrangente do contexto escolar e das diversas 

possibilidades inerentes ao ato de ensinar e aprender. 
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Capítulo 5 

A PARTICIPAÇÃO DAS LIGAS ACADÊMICAS NA FORMAÇÃO MÉDICA – PRÓS E 

CONTRAS: UMA REVISÃO 

THE PARTICIPATION OF ACADEMIC LEAGUES IN MEDICAL EDUCATION – PROS AND CONS: A 

REVIEW 

 

Arícia Aragão Silva1 
José Gustavo de Aguiar Lopes2 
Paulo Roberto da Silva Júnior3 
Maria Amélia do Rego Aquino4 

Luiz Severo Bem Junior5 
 

RESUMO: As ligas acadêmicas são instituições vinculadas a departamentos ou disciplinas de 
universidades que têm como objetivo proporcionar ensino médico, pesquisa e extensão. Ainda 
que amplamente presente na graduação médica brasileira, as referências encontradas na 
literatura divergem a respeito dos pontos positivos e negativos da participação dos discentes e de 
sua importância na formação médica. Este artigo visa discutir e sumarizar as principais 
perspectivas acerca da participação das ligas acadêmicas na formação médica. Realizou-se uma 
revisão narrativa da literatura por meio da busca nas bases de dado SciELO e Pubmed. 
Observou-se que as ligas acadêmicas são academicamente relevantes por proporcionarem 
vivências e um maior contato dentro de uma área específica da medicina, além de estimularem a 
formação de contatos, grupos de pesquisa e o espírito de liderança. Entretanto, percebeu-se, 
também, que as ligas acadêmicas estimulam a superespecialização precoce do acadêmico, indo 
de encontro as diretrizes da formação do médico generalista. 
 

Palavras-chave: Ligas acadêmicas; ensino médico; formação médica, medicina.   

 
ABSTRACT: Academic leagues are institutions linked to university departments or disciplines that 
aim to provide medical education, research and extension. Although widely present in the Brazilian 
medical degree, the references found in the literature differ regarding the positive and negative 
points of the students' participation and its importance in medical education. This article aims to 
discuss and summarize the main perspectives on the participation of academic leagues in medical 
training. A narrative review of the literature was carried out by searching in the SciELO and 
Pubmed databases. It has been observed that academic leagues are academically relevant for 
providing experiences and greater contact within a specific area of medicine, in addition to 
stimulating the formation of contacts, research groups and the spirit of leadership.  
However, it was also noticed that academic leagues encourage early academic over-specialization, 
disagreeing with the guidelines for the training of general physicians. 
 

Keywords: Academic associations; medical teaching; medical training; medicine. 

 

Introdução 

 

Durante a graduação médica há múltiplos desafios que necessitam ser confrontados pelos 

discentes, dentre eles, se incorporar na comunidade médica ainda cedo, além de cumprir com a 

carga horária obrigatória já estabelecida na ementa do curso (FARKAS, 2019, p. 2602). Ao longo 
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de todo o processo de formação os estudantes precisam desenvolver qualidades que envolvem, 

entre outros atributos, um atendimento humanizado, integral e equitativo, que vai além da técnica 

médica, porém não menos importante. Nesse contexto, o desenvolvimento de estratégias 

educativas que visem cobrir as lacunas existentes tem sido gradualmente incorporado ao ensino 

médico (MIRANDA, 2020, p. 39; HAMAMOTO FILHO, 2011, p. 535).    

A necessidade de proporcionar orientação acadêmica médica de qualidade aos discentes 

desencadeou uma forma diferente de aprendizado que facilitou a adaptação dos estudantes ao 

longo do curso (FARKAS, 2019, p. 2602; YANG, 2019). Dessa forma, a iniciativa de desenvolver 

ligas acadêmicas começou a ser semeada pelos estudantes. Sejam eles de cursos recém-criados 

ou preexistentes e de universidades públicas ou privadas (HAMAMOTO FILHO, 2011, p. 535). 

As ligas acadêmicas são instituições vinculadas a departamentos ou disciplinas de 

universidades que têm como objetivo proporcionar ensino médico, pesquisa, assistência médica 

prática de qualidade, extensão e desenvolvimento do currículo paralelo, sendo formadas por 

professores orientadores e alunos veteranos (MOREIRA, 2019, p. 115; MIRANDA, 2020, p. 39; 

HAMAMOTO FILHO, 2011, p. 535). 

O modelo de educação adotado nas ligas acadêmicas é o inovador ensino teórico-prático, 

o qual, ao longo de seu desenvolvimento foi comparado ao modo produzido pela graduação. 

Enquanto a graduação prioriza o ensino teórico, as ligas, por meio do modelo de aprendizado 

pautado em práticas, promovem a fixação do processo de aprendizagem no cenário de atuação 

dos futuros profissionais. Entretanto, as ligas sofrem severas críticas quanto a possibilidade de 

acesso precoce a prática clínica, já que há imensurável primordialidade na brevidade deste 

processo de reconhecimento do papel médico pelos já estabelecidos profissionais da área 

(MOREIRA, 2019, p. 115). 

As referências encontradas na literatura divergem a respeito dos pontos positivos e 

negativos da participação dos discentes nas ligas acadêmicas. Alguns estudos abordam a 

necessidade da participação de todos os estudantes para desenvolvimento pessoal, todavia, 

outros estudos afirmam que existe a possibilidade do aluno divergir do que é necessário aprender  

baseado na grade curricular exigida para todos os cursos de medicina (MIRANDA, 2020, p. 39; 

HAMAMOTO FILHO, 2011, p. 535). 

É significativo que as ligas acadêmicas surgem como importante meio para desenvolver 

as qualidades e características dos acadêmicos ao longo dos anos. (MIRANDA, 2020, p. 39; 

HAMAMOTO FILHO, 2011, p. 535). Diante do exposto, realizou-se uma revisão com o objetivo de 

avaliar a importância das ligas acadêmicas na formação médica e avaliar os seus pontos positivos 

e negativos. 
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Desenvolvimento  

 

Procedimentos Metodológicos 

 Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e qualitativo, do tipo revisão narrativa da 

literatura, baseado na pesquisa nas bases de dados SciELO e Pubmed, onde foram utilizadas as 

palavras-chave: “ligas acadêmicas”; “formação médica”; “ensino médico”; “medicina”; e “academic 

associations”; “medical teaching”; “medicine”, respectivamente. Foram incluídos apenas estudos 

originais completos publicados em português ou inglês que abordassem a participação das ligas 

acadêmicas na formação médica.  

 Na análise dos resultados, levou-se em consideração as seguintes variáveis qualitativas: 

(a) contexto histórico das ligas acadêmicas; (b) pontos positivos da participação do estudante de 

medicina nas ligas acadêmicas; (c) pontos negativos das ligas acadêmicas na formação médica 

 

Resultados  

Após a pesquisa nas bases de dados, foram incluídos ao estudo 21 artigos, os quais 

foram lidos integralmente, tendo alguns dos seus principais resultados sumarizados na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Síntese dos principais resultados encontrados. 

Autoria Ano Título Principais resultados 

 

BASTOS et al. 

 

2012 

 

The role of academic 

associations in 

professional training. 

 

As ligas acadêmicas surgem como um 

meio de compartilhamento de 

experiências e conhecimento entre 

docentes e discentes, atuando nos eixos 

de ensino, pesquisa e extensão e 

contribuindo na formação médica. Além 

disso, ocorre, também, o estímulo a 

interdisciplinaridade e interesse pela 

especialidade. 

SILVA & 

FLORES 

2015 Ligas Acadêmicas no 

Processo de Formação 

dos Estudantes. 

As ligas acadêmicas atuam na 

intersecção entre três eixos: Sistema 

Único de Saúde, Comunidade e Sistema 

Formador em Saúde. Tais entidades 

atuariam na quebra da medicina centrada 

na doença, atuando de acordo com as 

necessidades da população, aliando a 

prática médica com a cidadania. Aliado a 

isso, as LA também auxiliam na inserção 

do estudante em áreas pouco abordadas 

na graduação. 

MONTEIRO et al. 2008 Ligas acadêmicas: o que As ligas acadêmicas auxiliam na tomada 
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há de positivo? 

Experiência de 

implantação da Liga 

Baiana de Cirurgia 

Plástica 

de decisão quanto a especialidade 

médica a ser seguida. A imersão dos 

acadêmicos nas especialidades os 

permitem se desvencilhar de opiniões 

negativas pré-moldadas a cerca destas. 

Observou-se, também, que as vivências 

desenvolvidas nas LA permitem aos 

estudantes se aproximarem da 

comunidade e entre si. 

CAVALCANTE et 

al. 

2018 As Ligas Acadêmicas na 

Área da Saúde: Lacunas 

do Conhecimento na 

Produção Científica 

Brasileira. 

Um dos pontos negativos apresentados 

pelos autores é a possibilidade dos 

acadêmicos priorizarem as atividades 

desenvolvidas pelas LA em detrimento 

daquelas realizadas na graduação. Aliado 

a isso, ressaltam também a problemática 

do exercício ilegal da profissão, 

configurado quando as atividades são 

realizadas sem a supervisão de um 

profissional adequado.  

Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

Discussão 

 

Contexto histórico das ligas acadêmicas 

Por séculos o modelo de ensino médico foi pautado no estilo clássico, que é centrado na 

transmissão exclusiva de informações provenientes do docente, o que tornava o método um 

modelo passivo de aprendizado. Com o avanço das metodologias, o ensino tem, gradativamente, 

assumido um caráter ativo, visto que esse tipo de aprendizado agrega maior poder de fixação ao 

processo de ensino do discente (BASTOS, 2012, p. 803). 

 Dessa forma, as Ligas acadêmicas de medicina foram introduzidas na graduação médica 

por volta do século XX, objetivando o combate a doenças como tuberculose e hanseníase, em 

caráter filantrópico e humanista. Contudo, acabou por diversificar o modelo de aprendizado do 

ensino médico (RAMALHO, 2012, p. 63; CAVALCANTE, 2018, p. 194; FERREIRA, 2015, p. 236). 

A primeira Liga Acadêmica do Brasil foi criada em 1920 na Universidade de São Paulo 

(USP) e foi denominada Liga de Combate à Sífilis. Impulsionada por membros do curso de 

medicina, permitia que a comunidade se aproximasse da saúde, através de ações de saúde 

pública, visto que o Estado brasileiro estava ausente neste âmbito (CAVALCANTE, 2018, p. 194; 

FERREIRA, 2015, p. 236). As ligas acadêmicas eram compostas por voluntários que 

representavam a elite intelectual da época (FERREIRA, 2015, p. 236). 

Em conjunto com a necessidade de viabilizar a regulamentação e fiscalização dessas 

organizações foi criada, em 2006, a Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina – 
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ABLAM (RAMALHO, 2012, p. 63; SOUZA, 2012, p. 96). Com isso, a última década veio fortalecer 

sua importância e consolidar a sua existência no ensino médico brasileiro (GOERGEN, 2017, p. 

183).  Por meio das Ligas Acadêmicas é factível que habilidades e competências inexploradas 

anteriormente sejam descobertas (SOUZA, 2012, p. 96; FERREIRA, 2015, p. 236). 

 

Pontos positivos 

As Ligas acadêmicas (LA) consistem em organizações estudantis que associam, com 

objetivo único, alunos de diversos anos da graduação, que são orientados e fiscalizados por 

docentes em diferentes campos de atuação, visando a consolidação do tripé universitário que é 

estruturado sob três pilares: o ensino, a pesquisa e extensão (RAMALHO, 2012, p. 63; SOUZA, 

2012, p. 96; BASTOS, 2012, p. 803). Nesse âmbito, são bastante abrangentes as formas de 

aprendizagem, os quais se dão através de debates, discussões de casos clínicos, seminários, 

cursos e atividades práticas supervisionadas em hospitais de ensino filiados (BASTOS, 2012, p. 

803). 

Há, também, o estímulo à busca ativa pelo conhecimento e o contato precoce com a 

prática médica. Além disso, proporcionam o desenvolvimento do currículo acadêmico, através de 

diferentes tipos de atividades como cursos, congressos, simpósios, aulas, projetos de extensão, 

campanhas e práticas médicas. Os discentes participantes têm acesso a um ambiente sem tantas 

adversidades, estimulando-o a desenvolver a prática de educação permanente, visando o 

desapego de informações desatualizadas (SOUZA, 2012, p. 96; FERREIRA, 2015, p. 236). 

Ademais, aumentam o intercâmbio entre alunos de diferentes estágios da formação e de 

diferentes instituições, possibilitando-os atuar como fomentadores da saúde na comunidade em 

que estão inseridos, por meio de atividades entre os alunos e a sociedade (SOUZA, 2012, p. 96). 

Tendo os estudantes que participam de LA a possibilidade de desenvolver habilidades que devem 

ser intrínsecas a todo profissional médico como gestão, liderança, inovação, empreendedorismo e 

construção da ética médica (FERREIRA, 2015, p. 236). 

 

Pontos negativos 

As ligas acadêmicas, apesar de trazerem inúmeros benefícios aos estudantes, são alvos 

de críticas e fragilidade. Uma das principais críticas é a especialização precoce (CAVALCANTE, 

2018, p. 199; STELET, 2018).  Isso porque os estudantes tendem a desenvolver atividades 

relacionadas apenas a determinada área específica (STELET, 2018, MONTEIRO, 2008, p. 158). 

Um artigo publicado relatando a experiência dos alunos em uma Liga de Cirurgia Plástica, mostrou 

que 28,6% dos alunos queriam exercer a especialidade ao entrar na liga. Após um ano de 

participação, esse número subiu para 78,6%. É notório que o contato do estudante com a 

especialidade desenvolva interesse na mesma. Entretanto, a participação em atividades 

extracurriculares específicas não deve estreitar a visão do aluno sobre as possibilidades futuras e 

nem o afastar da perspectiva do cuidado integral (MONTEIRO, 2008, p. 158).  
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Atualmente, a fragmentação do currículo por especialidades de forma precoce gera 

reflexões na construção do modelo de saúde focado nas necessidades singulares de cada 

indivíduo. O conceito amplo e integral de saúde aplicado tanto na assistência quanto no ser 

humano pode ser fragilizado diante do enfoque em especializações cada vez mais precoces 

(HAMAMOTO FILHO, 2011, p. 535; IMAKUMA, 2013, p. 271). De acordo com os princípios e 

diretrizes do SUS, a formação em saúde deve dialogar entre as mais diversas formas do saber 

(VARJABEDIAN, 2015, p. 208). 

Outro ponto a ser analisado é a subversão do ensino curricular obrigatório das instituições 

de ensino. Isso porque os estudantes podem priorizar as ocupações das ligas acadêmicas em 

detrimento das atividades curriculares formais (HAMAMOTO FILHO, 2011, p. 137).  Vieira et al. 

revelaram que o envolvimento em atividades extracurriculares, para a maioria dos alunos, 

superava 8 horas semanais, achado confirmado por outros estudos posteriormente (VIEIRA, 2004, 

p. 84; PERES, 2006; TAVARES, 2007, p. 254). Portanto, é evidente que as atividades de ligas 

ocupem tempo e exijam a dedicação por parte do estudante, mesmo diante da carga horária 

formal e integral do curso de medicina. 

Além disso, outro desafio encontrado pelas ligas acadêmicas é o questionamento com 

relação ao exercício ilegal da profissão em contextos nos quais não há supervisão docente 

(HAMAMOTO FILHO, 2011, p. 137). Taquette et al. mostra que em muitos estágios 

extracurriculares, “os estudantes desfrutam de autonomia e liberdade incompatíveis com seu nível 

de formação”. Segundo Hamamoto Filho et al. “isso resultaria em aprendizado de conceitos e 

técnicas incorretos que facilmente podem se incorporar às práticas profissionais do estudante”. 

Portanto, é imprescindível discutir a inserção de estudantes em atividades de ligas 

acadêmicas, haja vista a relevância que estas têm obtido no contexto atual e à tendência de 

especializações precoces e distantes da proposta de saúde integral. 

 

Considerações Finais 

 

 Ainda que existam divergências quanto a participação das ligas acadêmicas na formação 

médica, pode-se afirmar que estas instituições atuam de maneira benéfica na humanização do 

estudante de medicina, na promoção da liderança e da busca pelo conhecimento. Além disso, a 

inserção do acadêmico em áreas pouco ou não exploradas na graduação, permitem-no suprir 

déficits na aquisição de conhecimentos teórico-práticos e auxiliam na tomada de decisão na 

escolha da especialidade médica a ser seguida. 

 Entretanto, percebe-se que pode haver a tendência da especialização precoce do 

acadêmico de medicina, o qual deve ter a graduação pautada na formação de conhecimentos e 

habilidades necessários a atuação como médico generalista. É importante ressaltar, também, que 

as atividades nas ligas acadêmicas devem ser sempre supervisionadas e em acordo com os 

estatutos que as regem, a fim de evitar o aprendizado e a incorporação de técnicas incorretas pelo 

acadêmico. 
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Capítulo 6 

A SUPERVISÃO ESCOLAR NO CONTEXTO DAS CLASSES MULTISSERIADAS NA 

EDUCAÇÃO DO CAMPO 

SCHOOL SUPERVISION IN THE CONTEXT OF MULTISSERIATED CLASSES IN FIELD EDUCATION 

 

Elivelton Costa Oliveira1 

 
RESUMO: O presente artigo apresenta o resultado de uma pesquisa bibliográfica e de campo 
desenvolvida em uma escola pública municipal de ensino, localizada na zona rural de Codó-MA, 
cujo objetivo geral foi analisar as limitações e possibilidades da aplicabilidade da prática 
pedagógica do supervisor escolar no contexto das classes multisseriadas na Educação do Campo. 
Dessa forma, a sistematização da pesquisa partiu da seguinte problemática: Como desenvolver 
estratégias para a aplicabilidade da prática pedagógica do supervisor escolar no contexto das 
classes multisseriadas da Educação do Campo? Assim sendo, realizou-se leituras analíticas com 
observação in loco da realidade investigada e aplicação de questionário direcionado ao supervisor 
da escola pesquisada. No entanto, os resultados apontaram alguns elementos preponderantes 
que interferem na aplicabilidade da prática pedagógica do supervisor escolar, dentre eles, pode-se 
observar com maior ênfase a falta de estrutura física da escola-campo, o déficit acumulativo de 
aprendizagem discente, a falta de material didático-pedagógico, bem como a fraca utilização de 
estratégias e instrumentos supervisivos, porém há também a possibilidade em minimizar junto ao 
professor os problemas detectados, através de estudos e pesquisas na referida área e assim, 
evidenciar um trabalho de supervisão atuante na qualidade do processo educacional. 
 
Palavras-Chave: Supervisão Escolar. Prática Docente. Classes Multisseriadas. Educação do 
Campo.  
 
ABSTRACT: This article presents the results of a bibliographical and field research developed in a 
municipal public school of education, located in the rural area of Codó-MA, whose general 
objective was to analyze the limitations and possibilities of the applicability of the pedagogical 
practice of the school supervisor in the context of the multisite classes in the Field Education. Thus, 
the systematization of the research started from the following problematic: How to develop 
strategies for the applicability of the pedagogical practice of the school supervisor in the context of 
the multisite classes of the Field Education? Thus, we performed analytical readings with in-situ 
observation of the investigated reality and the application of a questionnaire directed to the 
supervisor of the researched school. However, the results pointed out some preponderant 
elements that interfere in the applicability of the pedagogical practice of the school supervisor, 
among them, it is possible to be observed with greater emphasis the lack of physical structure of 
the school-field, the cumulative deficit of student learning, the lack of pedagogical material, as well 
as the weak use of supervisory strategies and instruments, but there is also the possibility of 
minimizing with the teacher the problems detected, through studies and researches in that area 
and thus, evidence a work of supervision acting in the quality of the educational process. 
 

Keywords: School Supervision. Teaching Practice. Multisseries classes. Field Education. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O supervisor escolar se configura como um profissional fundamental para a aquisição de 

conhecimentos sistemáticos necessários para o desenvolvimento integral dos alunos. Assim, a 

figura do supervisor escolar nesse processo de construção do conhecimento é de suma 
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importância e se dá a partir da mediação entre teoria e prática associadas à realidade de cada 

sujeito envolvido no processo educacional.  

Nesse sentido, o artigo que se apresenta tem com temática “Supervisão Escolar.” Assim, 

delimitou-se a temática da seguinte forma: “A supervisão escolar no contexto das classes 

multisseriadas na Educação do Campo.” Isso porque se tem observado que muitos supervisores 

escolares sentem dificuldades na aquisição de suas atribuições, uma delas é o acompanhamento 

pedagógico de professores. 

Dessa forma, para esclarecer o que se quer saber, foram levantadas as seguintes 

questões norteadoras: O que apontam os teóricos com relação aos aspectos históricos e atuais da 

supervisão escolar, observando sua importância no contexto escolar? O trabalho do supervisor 

escolar pode contribuir para a mediação do processo de ensino e aprendizagem nas classes 

multisseriadas? Que ações metodológicas podem ser aplicadas pelo supervisor escolar, voltados 

para a formação continuada de professores no contexto das classes multisseriadas da Educação 

do Campo? 

Assim sendo, evidenciou-se a aplicabilidade da prática pedagógica do supervisor escolar, 

junto ao trabalho do professor de classe multisseriada dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

considerando as contribuições dos teóricos sobre o referido tema para enriquecer esta pesquisa. 

Essa pesquisa teve como aportes teóricos: Alves (2001), Ferreira (2008), Libâneo (2002), 

Luck (2011), Medina (2002), Nérice (1990), Saviani (2003) esses por sua vez, formam a base 

teórica sobre os aspectos conceituais da supervisão escolar. Já os autores Arroyo (2004); Atta 

(2003); Arroyo, Caldart e Molina (2004); Caldart (2002); Ferri (1994); Freire (1996); Gauthier 

(2001); Hage (2005); retratam sobre os aspectos filosóficos e pedagógicos da educação do 

campo, bem como as classes multisseriadas e suas especificidades, entretanto, o estudo se 

fundamentou nesses autores, porque eles traçam a base teórica sobre o objeto estudado dessa 

pesquisa científica.  

Nessa perspectiva, esse trabalho contemplou o seguinte objetivo geral: analisar as 

limitações e possibilidades da aplicabilidade da prática pedagógica do supervisor escolar no 

contexto das classes multisseriadas na Educação do Campo. E como objetivos específicos foram: 

Entender os aspectos históricos e atuais da supervisão escolar, observando sua importância no 

contexto escolar; Compreender como o trabalho do supervisor escolar contribui para a mediação 

do processo de ensino e aprendizagem nas classes multisseriadas; Descrever ações 

metodológicas que podem ser aplicados pelo supervisor escolar, voltados para a qualidade do 

ensino e formação continuada de professores da Educação do Campo; 

Ao falar em supervisão, na visão de Ferreira (2008) é preciso situá-la quanto ao nível e ao 

âmbito de ação. A supervisão da qual se fala neste contexto é a que se realiza na escola, 

integrada à equipe docente, com âmbito de ação didática e curricular. É preciso, entretanto, 

reconhecer outros níveis centrais e intermediários da função supervisora, à qual incumbem ações 

de naturezas pedagógicas, administrativas e de inspeção. 
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A supervisão escolar constitui-se num trabalho profissional que tem o compromisso 

juntamente com os professores de garantir os princípios de liberdade e solidariedade humana, no 

pleno desenvolvimento do educando, no seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho e, para isso assegurar a qualidade de ensino, da educação, da 

formação humana. 

No decorrer dos avanços históricos e políticos, o processo educacional também foi 

avançando, possibilitando assim, mais funções ao supervisor escolar quanto a sua contribuição no 

processo de ensino aprendizagem por meio do trabalho em parceria com o professor. Pois a 

superação das novas atribuições ao supervisor escolar é um permanente desafio, pois em uma 

escola democrática compete ao supervisor criar condições para que os educadores possam rever 

suas práticas pedagógicas (ALVES, 2011). 

Desse modo, o supervisor escolar representa um profissional importante para o bom 

desempenho da educação escolar, o grupo escolar, o qual deve opinar, expor seu modo de 

pensar e procurar direcionar o trabalho pedagógico para que se efetive a qualidade na educação. 

Na atualidade, o supervisor se direciona para uma ação mais científica e mais humanística no 

processo educativo, reconhecendo, apoiando, assistindo, sugerindo, participando e inovando os 

paradigmas.  

Na Educação do Campo, é importante ressaltar que o supervisor escolar no contexto das 

classes multisseriadas perpassa por muitos desafios e frustações quanto ao desenvolvimento de 

suas ações pedagógicas, pois se pode observar que ainda há uma falta de critérios para a 

execução de seu trabalho, em que se possa estabelecer um contato pleno entre professores, 

alunos, gestores e comunidade em geral, visando a aprendizagem significativa dos educandos. 

 

2 SUPERVISÃO ESCOLAR: aspectos históricos 

 

Ao se estabelecer um conceito supervisão, é importante esclarecer o sentido etimológico 

do termo. A palavra Supervisão é formada pelos vocábulos super (sobre) e visão (ação de ver). 

Indica a atitude de ver com mais clareza uma ação qualquer. Como significação estrita do termo, 

pode-se dizer que significa olhar de cima, dando uma “ideia de visão global”. 

De acordo com Ferreira (2008) o supervisor é aquele que “assegura a manutenção de 

estrutura ou regime de atividades na realização de uma programação/projeto. É uma influência 

consciente sobre determinado contexto, com a finalidade de ordenar, manter e desenvolver uma 

programação planejada e projetada coletivamente”. 

O supervisor escolar faz parte do corpo de professores e tem a especificidade do seu 

trabalho caracterizado pela coordenação, organização em comum das atividades didáticas e 

curriculares e a promoção e o estímulo de oportunidades coletivas de estudo. 

O plano de instrução estava fundamentado, cuja ideia era formação do homem universal, 

humanista e cristão e nesse período, a educação era restrita aos filhos da elite (FERREIRA, 

2008). A educação se preocupava com o ensino humanista de cultura geral, e alheio a realidade 
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da vida de colônia, formas dogmáticas de pensamento contra o pensamento crítico maculavam a 

ação pedagógica dos jesuítas que privilegiavam a memorização e o raciocínio (FERREIRA, 2008).  

Assim, tornava-se impossível uma prática pedagógica que buscasse uma perspectiva 

transformadora na educação, para Libâneo (2002, p. 54) “É preciso construir uma pedagogia 

social de cunho crítico que suponha saber como consciência, porém, dentro da escola, entende-se 

que a figura do supervisor pode não ser bem delimitada”. 

A interação professor e supervisor deve ser muito mais rica do que essa simples objeção. 

Essa relação deve ser responsável pela troca de experiências, vivencias e por um diálogo 

construtivo para ambos os lados, colaborando para que o processo educativo seja cada vez mais 

significativo.  

Anteriormente, a ideia da Coordenação Pedagógica continuava presente, agora, 

englobada nos aspectos político-administrativos e também nos aspectos de direção, fiscalização, 

coordenação e orientação do ensino, na figura dos diretores de estudos. 

O regulamento educacional do período imperial estabelecia que a função 
coordenadora devesse ser exercida por agentes específicos para a 
coordenação permanente, essa missão foi atribuída ao Inspetor Geral que 
supervisionava todas as escolas, colégios, casa de educação pública e privada 
(LIBÂNEO, 2002, p. 59). 
 

O inspetor geral ainda presidia exames de professores e lhes conferia o diploma, 

autorizava abertura de escolas privadas e revisava livros, o inspetor deveria ser um elemento de 

prestigio pessoal e ter conhecimento com pessoas importantes e com autoridades constituídas 

(LIBÂNEO, 2002).  

Entretanto, pode-se compreender que outras atribuições surgiram à essa profissão, cujo 

objetivo principal é o de propiciar aos indivíduos uma educação de qualidade, que o forme como 

ser humano livre e ciente dos seus direitos e deveres na sociedade. O supervisor participa 

ativamente a construir essa escola dinâmica, cooperando com mudanças construtivas no ensino e 

no aprendizado, interagindo com toda a comunidade escolar. 

 

2.1 As fases da supervisão escolar 

 

 Fase Fiscalizadora  

Nérici (1990) aponta que este período da supervisão é considerado a primeira fase em 

que há confusões com a inspeção escolar. A fase fiscalizadora é demarcada pela característica do 

supervisor direcionar o seu trabalho mais para a função técnica e administrativa. Tal ação era 

voltada para o cumprimento das leis de ensino, das condições do prédio, das situações legais dos 

docentes, do cumprimento das datas e prazos de atos escolares (provas, transferências, 

matrículas, férias, documentação dos educandos, dentre outros).  

Pode-se dizer que esta etapa da supervisão prioriza o seguimento de padrões rígidos e 

inflexíveis e esses segmentos eram os mesmos adotados por todo o país. Não havia respeito com 

as diferenças e individualidades de cada região, de cada instituição e de cada aluno. 

 



VIVÊNCIAS NA DOCÊNCIA: DO ENSINO BÁSICO AO SUPERIOR 58 

 

 Fase Construtiva 

Esta modalidade da supervisão é conhecida por fase construtiva e/ou supervisão 

orientadora. A atuação do supervisor nesta fase sofre uma mudança significativa mediante a fase 

anterior. A supervisão orientadora é caracterizada por passar a ter reconhecimento de que é 

necessária uma melhoria na atuação dos professores. A partir de então, os especialistas em 

supervisão começaram a promover cursos de aperfeiçoamento e atualização dos professores.   

Portanto, através destes cursos, como menciona Nérici (1990), era possível identificar os 

“erros” praticados na atuação do professor em sala de aula e, posteriormente, realizar trabalhos 

acerca dos próprios “erros” para tentar saná-los, buscando novos conceitos e metodologias.  

 

 Fase Criativa 

Para Nérici (1990), a fase criativa é quando a supervisão passa a ser diferenciada e 

separada da inspeção escolar. A partir desta fase, a supervisão escolar passa a ter como principal 

finalidade o aprimoramento de todo o processo de ensino e aprendizagem. Deve-se ressaltar que 

o papel do supervisor nessa fase é o de permitir que todos os envolvidos no âmbito educacional 

(professores, pais, alunos, funcionários em geral), participem ativamente de todas as decisões, no 

sentido de um trabalho cooperativo e democrático.  

 

 Supervisão Escolar Autocrática 

A supervisão autocrática é aquela que prioriza a ação autoritária do supervisor, que 

determina todas as ordens, sugestões e direções para a melhoria do processo de ensino. 

Segundo Nérici (1990), esta forma de supervisão emite ordens e controla o seu comprimento, 

funcionando como sendo capaz de encontrar soluções para todas as dificuldades, qual “repositório 

da sabedoria didático-pedagógica”. Esta forma de supervisão procura impor-se pela autoridade e 

pela intimidação, ao invés de captar a confiança e desenvolver a cooperação entre ele e o 

professor, não utilizando da possível cooperação entre as partes, sacrificando o seu espírito 

criador, dentre outras. 

 

 Supervisão Escolar Democrática. 

Evidencia-se que o fato de a supervisão escolar democrática ser aquela em que a atuação 

do supervisor é baseada na liberdade de expressão, respeito, compreensão e criatividade. O 

trabalho desenvolvido não é feito de forma impositiva, e sim, democrática, onde tomada de 

decisões envolve todos os responsáveis pelo processo educativo. 

No entanto, Nérici (1990), explicita que o supervisor democrático se caracteriza pela 

habilidade de respeitar a individualidade dos seus companheiros de trabalho, estimular a iniciativa 

e criatividade dos professores, e, aplicar possíveis normas de relações humanas, estimulando o 

espírito de grupo entre os protagonistas do processo ensino-aprendizagem.  

Contudo, compreende-se que a o exercício da aplicabilidade das ações pedagógicas do 

supervisor escolar deve estar pautado no projeto político pedagógico da escola, “o papel do 
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coordenador pedagógico escolar constitui-se na somatória de esforços e ações desencadeadas 

com o sentido de contribuir na construção e cumprimento do projeto político pedagógico da 

escola, bem como promover a melhoria no processo ensino aprendizagem no resgate de valores 

no desempenho do professor como transformador das práticas pedagógicas (LÜCK, 2011).” 

Com relação a aplicabilidade da prática pedagógica do supervisor que visa o professor, as 

ações concretizam-se em reuniões, visitas, entrevistas, tudo o que pode contribuir para uma 

escola organizada e de qualidade. Sobre este assunto Medina (1997, p. 19) coloca que:  

Cabe ao supervisor, elaborar o plano do setor de supervisão, a documentação 
do setor, cronograma de atividades para a escola, as pautas das reuniões, 
controlar o horária dos professores, e as aulas dadas e previstas na grade 
curricular, realizar levantamentos estatísticos de rendimento dos alunos, 
organizar o mural da escola, controlar o preenchimento do diário escolar dos 
professores, providenciar substituição dos professores nos casos de 
absenteísmo, confeccionar material didático para os professores e entre outras 
[...]. 
 

Nesses termos, entende-se que compete ao supervisor trabalhar junto com o corpo 

docente e discente, no sentido de tornar dinâmica a proposta pedagógica assumida e vivenciada 

por todos os participantes da escola. Todo o serviço de supervisão escolar deve ter desempenho 

participativo, articulando toda a escola de forma organizada em torno dos propósitos e da filosofia 

da escola, para tanto, "a ação supervisora deve assumir um caráter praxiológico”, ou seja, tentar 

entender as causas e consequências das ações desenvolvidas por cada indivíduo.  

Na visão de Saviani (2003, p. 14) pode-se perceber que:  

[...] a ação supervisora passa da condição de função para a de profissão, pela 
mediação da ideia de supervisão. Com efeito, para que uma função seja 
organizada como profissão é preciso que ela seja destacada do âmbito em que 
opera, o que implica um processo de abstração no qual a ideia é construída. 
Nesse processo a função é definida, isto é, identifica-se o que é próprio dela e 
que a distingue das demais especificando-se os seus atributos. 
 

Partindo dos pressupostos acima, compreende-se que o supervisor tem um papel de 

extrema relevância na escola, visto que é articulador, coordenador e estimulador de ações, ou 

seja, é um dos principais responsáveis pelo espaço coletivo de discussão que se forma dentro do 

meio escolar.  

Além disso, tais ações requer maior atenção da sociedade, tendo em vista a necessidade 

desse profissional para o bom andamento da escola, assim como para o devido cumprimento da 

sua função social, haja vista que esse é um articulador da comunidade escolar e que por estar na 

gestão da escola, tem por encargo tornar esse espaço um ambiente de debates que aproximem 

os sujeitos dessa comunidade escolar. 

 

2.2 Educação do Campo: concepções e fundamentos 

 

Movimentos e articulações em defesa de um projeto educativo adequado às 

características do meio rural vêm se desenvolvendo desde a década de 1930, no contexto dos 

debates sobre a universalização da escola pública. No entanto, foi a partir da Primeira Conferência 

Nacional por uma Educação Básica do Campo, realizada em Luziânia (GO) em 1998, que esse 
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movimento incorporou o conceito de Educação do Campo. Nesse encontro, defendia-se o direito 

dos povos do campo, as políticas públicas de educação com respeito às especificidades, em 

contraposição às políticas compensatórias da educação rural. 

Essa Conferência foi o resultado de um longo processo de luta dos povos organizados do 

campo e que trouxeram as especificidades da Educação do Campo associadas à produção da 

vida, do conhecimento e da cultura do campo, apontando ações para a escola e para a formação 

de educadores. 

A Educação do Campo tratou também da luta pela ampliação do acesso, permanência e 

direito à escola pública de qualidade no campo. A concepção de Educação do Campo foi 

incorporada ao documento das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 

Campo, oriundas dos debates acumulados historicamente pelos movimentos sociais, pelas 

universidades, pelo governo e pelas ONGs, entre outros grupos organizados que formaram a 

Articulação Nacional por uma Educação do Campo. 

A discussão sobre uma educação para o campo no contexto político é bem recente, como 

nos afirma Fernandes (2006, p. 28): “O conceito Educação do Campo não existia há dez anos.” 

Pois, reforçar-se a ideia de contemporaneidade a esse termo, quando este diz, que foi a partir de 

meados da década de 1990 com os movimentos sociais pressionando o governo é que a 

Educação do Campo ganhou espaços importantes nos órgãos governamentais, baseados na luta 

por políticas educacionais que se voltassem para as necessidades específicas do campo. 

Nas Diretrizes, a identidade das escolas do campo é definida: 

(...) pela sua vinculação às questões inerentes à sua realidade, ancorando-se 
na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que 
sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos 
movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções exigidas 
por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país (art. 2º, 
parágrafo único CNE/CEB, 2002). 
 

Na II Conferência Nacional por uma Educação do Campo, ocorrida em agosto de 2004, 

em Luziânia/GO, definiu-se a ampliação de novos campos de luta para a Educação do Campo, 

sinalizando a consolidação de um projeto histórico de educação, conduzido e organizado pelos 

sujeitos sociais do campo. Com isso, firma-se uma nova agenda política definida na Carta de 

Luziânia, a qual retratava a defesa de um projeto de sociedade justa, democrática e igualitária, e 

que contemple um projeto de desenvolvimento sustentável do campo.  

Nessa carta era proposta a defesa de uma educação que ajuda a fortalecer um projeto 

popular de agricultura, que valorize e transforme a agricultura familiar/camponesa e se integre na 

construção social de outro projeto de desenvolvimento sustentável de campo e de país.  

Segundo o texto base da II Conferência Nacional de Educação do Campo, Luziânia/GO 

(2004, p. 28), o mesmo cita que: a Educação do Campo se diferencia da educação rural, pois: 

É construída por e para os deferentes sujeitos, territórios, práticas sociais e 
identidades culturais que compõem a diversidade do campo. Ela se apresenta 
como uma garantia de ampliação das possibilidades de homens e mulheres 
camponeses criarem e recriarem as condições de existência no campo. 
Portanto, a educação é uma estratégia importante para a transformação da 
realidade dos homens e das mulheres do campo, em todas as suas 
dimensões. 
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Contudo, é importante ressaltar que a educação busca transformar a realidade dos 

sujeitos, visando garantir o desenvolvimento do ser humano em todos os aspectos: culturais, 

políticos, econômicos, sociais, profissionais e cognitivos. Quando Freire (1996) diz que a 

educação é uma forma de intervenção no mundo, significa que esse processo vai além dos 

conteúdos aprendidos em sala de aula, ou seja, é uma forma de fazer com que cada indivíduo 

compreenda a realidade na sua totalidade. 

 

2.3 As especificidades das classes multisseriadas 

 

As classes multisseriadas caracterizam um fenômeno recorrente no sistema educacional 

brasileiro. Nessas classes, alunos de idades e níveis educacionais diversos são instruídos por um 

mesmo professor dentro de uma mesma sala de aula, essas escolas estão inseridas na Educação 

do Campo por possuírem condições específicas de funcionamento. 

De acordo com Arroyo (2004, p. 81) a palavra multisseriada está dividida duas partes: 

multi = vários e seriado = séries, logo podem ser caracterizados por um conjunto de séries dentro 

de uma única sala de aula. A palavra multisseriada tem um caráter negativo para visão seriada 

urbana. Assim, entende-se que a multisseriação segue a mesma lógica da seriação quanto à 

organização dos conteúdos por séries, o planejamento, dentre outros, pois uma de suas 

diferenças se dá na prática do trabalho docente que ao invés de desenvolver o ens ino e a 

aprendizagem para alunos de uma única turma, o professor faz com várias turmas no mesmo 

espaço. 

Ao tratar desse assunto Gauthier (2001, p. 59) explica que: 

O professor volta a sua atenção para a gestão do grupo, a fim de instruí-lo e 
educá-lo. Para a pedagogia, o professor é antes de tudo um ator, cuja tarefa e 
cujas atividades estão ligadas ao seu contexto de trabalho [...] não pode 
ensinar um conteúdo sem pensar automaticamente na gestão do grupo [...]. 
Podemos dizer, portanto, que a pedagogia (ou ensino) designa o conjunto das 
ações praticadas pelo professor no âmbito das suas funções de instrução e de 
educação de um grupo de alunos no contexto escolar. 

 
O referido autor retrata sobre a postura do professor dentro das salas multisseriadas, 

onde o docente pode desenvolver as suas ações didático-pedagógicas através da organização da 

sala de aula e de sua própria gestão no fazer docente. Essas características atribuídas pelo autor 

acima citado nos remetem a ideia de que esses pontos podem abrir uma nova possibilidade para 

a prática pedagógica.  

Pois, as classes multisseriadas que existem em regiões notadamente rurais, onde a falta 

de professores, alunos e recursos, caracterizados pela diversidade e por serem heterogênea, 

inviabiliza a existência de uma escola com alunos distribuídos por classe, de acordo com sua 

idade, série/ano atendidos por um professor que possa desenvolver uma estratégia metodológica 

de ensino adequada à seriação de cada educando. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia de uma pesquisa em geral, consiste, em explicar o caminho a ser 

percorrido pelo pesquisador para a execução da pesquisa. Segundo Ferreira (2001, p. 460), 

metodologia significa um conjunto de métodos, regras e postulados utilizados em determinada 

disciplina e sua aplicação. 

Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 66) a pesquisa bibliográfica trata-se do 

levantamento, seleção e documentação de toda bibliografia já publicada sobre o assunto que está 

sendo pesquisado em livros, enciclopédias, revistas, jornais, folhetos, boletins, monografias, teses, 

dissertações e material cartográfico.  

Para Marconi (2003, p. 75) a pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de 

conseguir informações ou reconhecimento acerca de um problema, para o qual se procura uma 

resposta ou uma hipótese, que se queria comprovar ou ainda descobrir novos fenômenos em 

relação a eles. 

Sobre o sujeito e local da pesquisa de campo, o referido trabalho foi desenvolvido numa 

instituição de ensino fundamental I e II, na zona rural da rede pública municipal de Codó/MA. A 

pesquisa considerou uma amostra não aleatória, que segundo Gil (2008, p. 21), é uma parte dos 

elementos que compõem o universo, assim sendo, os eventos construídos foram desenvolvidos 

através da observação sistemática in locus com a aplicação de questionário com perguntas 

subjetivas, direcionado ao supervisor escolar da referida instituição de ensino e, a partir de então, 

os fenômenos descritos foram discutidos e analisados de forma qualitativa. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

De acordo com a análise realizada através da aplicação do questionário com perguntas 

subjetivas direcionada ao supervisor da escola pesquisada, foi possível diagnosticar elementos 

que apontam limitações e possibilidades quanto ao desenvolvimento do trabalho pedagógico do 

supervisor escolar.  

Essas inferências se constituem quando foi perguntado sobre as necessidades e desafios 

enfrentados no cotidiano da escola e este relacionou as necessidades, como: sala de leitura, 

recursos didáticos, reforma da escola, mais espaço físico para os encontros pedagógicos, 

destacando que um dos desafios mais evidenciados diz respeito à falta de uma proposta didático-

pedagógica adequada que possa auxiliar o professor no atendimento das necessidades 

educacionais de cada um ao mesmo tempo durante o processo ensino aprendizagem. 

Assim sendo, um dos grandes desafios, segundo à respondente, além de ter que prestar 

suporte pedagógico à escola considerada polo, de maior estrutura, tem-se que acompanhar as 

demais escolinhas multisseriadas que se encontram espalhados por outros povoados distantes 

pertencentes ao polo central, tornando-se inviável o trabalho com apenas um supervisor escolar.  

Nesse aspecto, percebeu-se que há uma grande defasagem quanto às necessidades e 

desafios enfrentados pelo supervisor, quando se tenta realizar determinada atividade para 
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direcionar o trabalho docente de forma teórica, isso na prática se acentua em problemas 

decorrentes da falta de estrutura física das escolas, materiais didáticos para se trabalhar com os 

alunos e uma estratégia metodológica que atenda o desenvolvimento cognitivo de forma 

satisfatória as competências e habilidades de cada educando de acordo com sua série/ano. 

Em seguida, questionou-se como o supervisor escolar define a sua prática diante desse 

contexto de classe multisseriada e o mesmo foi congruente em afirmar que é uma prática onde o 

profissional tem que ser de tudo um pouco, devendo ter um autocontrole emocional e ao mesmo 

tempo se torna um trabalho quase que puramente burocrático, uma vez que é necessário traçar 

um plano de ações pedagógicas junto aos docentes. Entretanto, ainda se definiu que ora tem que 

orientar e acompanhar os professores, direcionando-os em suas formações, ora tem que 

concretizar os serviços de preenchimento de fichas burocráticas para o cumprimento dos 

dispostos colocados pela Secretaria de Educação. 

Dessa forma, indagou-se sobre a aplicabilidade das estratégias metodológicas adotadas 

pelo supervisor escolar para a efetivação da prática pedagógica e nesses termos evidenciou-se 

que este profissional deve utilizar estratégias que possibilitem aos docentes a capacidade de 

interpretar as carências reveladas pela sociedade, direcionando as ações contidas no Projeto 

Político Pedagógico da escola.  

O referido trabalho do supervisor escolar deve estar baseado numa gestão escolar 

participativa, capazes de responder as demandas sociais, culturais, econômicas e políticas que 

fazem parte de uma sociedade que está em constantes transformações, como reuniões 

pedagógicas, elaboração do plano de ação e apresentação do calendário escolar, visitas às salas 

de aulas, verificação dos planos de aula, assessoramento aos docentes na realização dos projetos 

didáticos, observação e análise do rendimento escolar dos educandos no diário de classe.  

Para atender as necessidades da comunidade escolar, é necessário que a supervisão da 

escola estruture-se quanto ao contexto das relações sociais mais amplo, assim sendo, procurou-

se saber sobre os tipos de atividades de rotina e as atividades mais exigidas desenvolvidas pelo 

supervisor escolar, pois obteve-se como resposta um comparativo entre as atividades de rotina e 

as mais exigidas sobre o acompanhamento dos professores, atendimento aos alunos e pais, 

planejamento e execução de reuniões pedagógicas a cada período letivo (bimestral) e conselho 

de classe, bem como burocracias, e encontro pedagógico de supervisores escolares na Secretaria 

de Educação.  

O comparativo das atividades desenvolvidas pelo supervisor escolar deixa evidente que 

não há um acompanhamento pedagógico mais preciso e atuante junto aos professores, tendo em 

vista que, na maioria das vezes, é apenas solicitado aos professores que entreguem os planos de 

ensino e o caderno de rotina atualizado do professor. 

E por fim, investigou-se acerca dos instrumentos avaliativos utilizados pelo supervisor 

escolar em âmbito geral, considerados relevantes durante o processo avaliativo, dentre eles estão: 

a supervisão dos programas oferecidos pela escola, a supervisão do currículo escolar do ano 

letivo, a supervisão de todos anos de escolarização, o desenvolvimento e cumprimento do 
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planejamento de ensino, a supervisão de todo o processo de avaliação escolar, a supervisão dos 

métodos de ensino, a supervisão do processo de recuperação, a supervisão das pesquisas 

escolares e a organização do quadro de horários. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da realização dessa pesquisa, compreendeu-se que o supervisor escolar, 

profissional de extrema relevância no âmbito da escola, bem como do sistema educacional, 

constitui-se em um dos principais parceiros do diretor escolar. O mesmo é responsável pela 

elaboração, acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas na escola, focando o 

processo de ensino e aprendizagem como norteador de todos os processos escolares. 

Nesse sentido, o supervisor escolar possui papel protagonista no processo de elaboração 

e implementação do Projeto Político Pedagógico da escola e atua junto ao grupo de educadores, 

coordenando e promovendo a construção da competência docente. A partir de então, constatou-

se nesta pesquisa as fragilidades do supervisor escolar quanto ao desenvolvimento de uma 

metodologia que pudesse auxiliar os docentes de classes multisseriadas em atender a cada 

educando de acordo com as competências e habilidades sugeridas para cada ano de 

escolarização, surgindo assim, a precariedade nas práticas pedagógicas. 

Percebe-se que a falta de regulamentação da profissão de Supervisor Escolar influencia 

na falta de critérios para as quais são definidas as funções dos supervisores em cada escola. Este 

profissional tem papel importante no processo de ensino-aprendizagem. É concebido como um 

mediador das práticas pedagógicas, apontado como facilitador do desenvolvimento social dos 

alunos e dos processos práticos aplicados em sala de aula pelos professores 

Portanto, além das limitações que surgem no trabalho do supervisor escolar, pode-se se 

observar com maior ênfase a falta de estrutura física da escola-campo, o déficit acumulativo de 

aprendizagem discente, a falta de material didático-pedagógico, bem como a fraca utilização de 

estratégias e instrumentos supervisivos, porém há também a possibilidade em minimizar junto ao 

professor os problemas detectados, através de estudos e pesquisas na referida área e assim, 

evidenciar um trabalho de supervisão atuante na qualidade do processo educacional. 
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Capítulo 7 

A UTILIZAÇÃO DE UM OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAGEM PARA O ENSINO DE 

GEOMETRIA NA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSINAL, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA 

José Antônio de Oliveira Júnior1  

 

RESUMO: O presente trabalho elencou as dificuldades encontradas para o ensino de geometria 
no primeiro ano do Ensino Médio de um curso técnico integrado de edificações. Dessa forma 
tentou-se melhorar esse ensino utilizando um objeto virtual de aprendizagem(OVA). O OVA 
denominado “geometria no meu quarto”, foi utilizado com o objetivo melhorar a compreensão dos 
alunos quanto ao cálculo de áreas de figuras planas, especificamente no que tange o cálculo de 
áreas do quadrado e do retângulo. Foram aplicadas duas atividades com o uso desse OVA. Após 
da aplicação destas atividades observou-se como os alunos registravam no caderno a execução 
do problema proposto nas tarefas com a OVA. Por fim, constatou-se como resultado a ausência 
do uso da interpretação geométrica, e deficiências no uso do sistema métrico decimal. No entanto, 
obteve-se resultados satisfatórios no tocante a uma melhor aprendizagem das idéias relativas aos 

conceitos de área do quadrado e do retângulo. 

Palavras Chaves: ensino de matemática; geometria; área do quadrado; área do retângulo  

ABSTRACT: The present work listed the difficulties encountered in teaching geometry in the first 

year of high school in an integrated technical course on buildings. Thus, we tried to improve this 

teaching using a virtual learning object (OVA). The OVA called “geometry in my room”, was used 

with the aim of improving students' understanding of the calculation of areas of flat figures, 

specifically with regard to the calculation of areas of the square and rectangle. Two activities were 

applied using this OVA. After the application of these activities, it was observed how the students 

recorded in the notebook the execution of the problem proposed in the tasks with the OVA. Finally,  

it was found as a result the absence of the use of geometric interpretation, and deficiencies in the 

use of the decimal metric system. However, satisfactory results were obtained in terms of a better 

learning of ideas related to the concepts of square and rectangle area. 

Keywords: mathematics teaching; geometry; square area; rectangle área 

1. Introdução 
 

A geometria é uma parte da matemática que abrange o estudo do espaço e das formas. 

Na sua abordagem inclue-se “os problemas métricos” ou cálculos de áreas de superfícies planas, 

volumes de formas espaciais, ou seja, de corpos sólidos, dentre várias outras formas, assim como 

o estudo das propriedades das figuras planas 

Em relação ao ensino de geometria podemos se afirmar que ela vem sendo abandonada 

nas últimas décadas apesar de sua reconhecida importância no ensino-aprendizagem de 

matemáticas por pesquisadores brasileiros como Pavanello(1989), Lorenzato (1995), Passos 

(2000) e Pereira (2001). Eles apontaram em suas pesquisas que a geometria é pouco estudada 

nas escolas. 
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Pode-se observar que este abandono do ensino de geometria é consequência do 

movimento da Matemática Moderna nas décadas que abrangem os anos 1960 a 1980, onde o 

ensino de geometria ficou em segundo plano tendo-se dado maior ênfase ao ensino de álgebra, 

teoria dos conjuntos, e topologia, entre outras subáreas da matemática. 

Observa-se também como reflexo desse abandono que os conteúdos relativos à 

geometria são abordados nos capítulos finais dos livros didáticos. Este fato foi constatado por uma 

pesquisa realizada sobre a análise dos livros didáticos citados nos PCNs (1998). 

Diante disso, D’Ambrósio (1986) pontua que: “A geometria ainda é colocada para a última 

parte dos livros didáticos e os tópicos de geometria propostos na década de 60, como as 

transformações geométricas, nunca integraram o currículo” ( D’AMBRÓSIO, 1987, p.221 apud 

DUARTE; SILVA, 2006). 

Assim, evidenciamos os reflexos do uso do livro didático na prática docente, que segundo 

os PCNs (1998) fazem com que “o professor não tendo oportunidade e condição para aprimorar 

sua formação e não dispondo de outros recursos para desenvolver as práticas de sala de aula, 

apóia-se, quase exclusivamente, nos livros didáticos que, muitas vezes, são de qualidade 

insatisfatória” (BRASIL,1998, p.21) 

Outro agravante desse panorama descrito anteriormente, de acordo com Moraco (2006), é 

o uso abusivo de algoritmos por parte dos docentes, a exemplo, do uso de fórmulas que parecem 

verdadeiros receituários, deixando de lado a investigação, e a utilização de ambientes de 

aprendizagem que atendam as aspirações dos alunos quanto a se tornarem indivíduos críticos e 

participativos no processo de aprendizagem dos conteúdos geométricos. 

Em consequência dessa algoritmização surge outro fator que influencia de maneira 

insatisfatória o ensino da geometria, que é a não articulação da mesma com outros ramos do 

conhecimento como geografia, artes, arquitetura, química, etc., não instigando o aluno a 

compreender, interpretar, analisar, e desenvolver capacidades de visualização, raciocínio, 

argumentação, dentre outras atitudes. 

Estes problemas ressaltados anteriormente vêm sendo reconhecidos há duas décadas 

(NTCM, 1991) na recomendação das “Normas para o currículo e a Avaliação em Matemática e 

Escolar”, quando começou a se dar maior ênfase ao ensino de geometria, relevando a importância 

e direcionando a atenção de alguma forma para os seguintes tópicos: 

 Integração da geometria em todos os temas, em todos os anos de escolaridade 

 Aplicações no mundo real e modelação 

 Geometria no espaço 

 Integração da geometria em todos os temas, em todos os anos de escolaridade 

 Exploração em computador de Figuras bi e tridimensionais. 

 Desenvolvimento de uma compreensão dos objetos geométricos e suas relações. 
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2. Metodologia  

O trabalho foi desenvolvido com 28 alunos do primeiro ano do curso técnico integrado ao 

ensino médio de edificações, estes foram organizados em duplas para explorarem as atividades 

no laboratório de informática da instituição. A aplicação da atividade foi feita em duas etapas, cada 

uma com sete duplas, para facilitar o acompanhamento, orientação e a mediação do professor na 

assistência com seus alunos na condução das atividades desenvolvidas. As duplas foram 

nomeadas por D1, D2, D3,..., D14. 

Dessa forma o uso do OVA “geometria no meu quarto”, produzido pela Universidade Do 

Vale dos Sinos no Rio Grande do Sul( UNISINUS), exposto na Figura 1, este vislumbrava 

promover o estudo de geometria articulada com o cálculo de áreas de figuras planas relacionadas 

aos moveis que uma pessoa pode possuir em um quarto a exemplo do criado mudo de um guarda 

roupa. Na simulação os alunos foram orientados a explorar o conceito geométrico na primeira 

atividade da área total do criado mudo que matematicamente fazemos analogia ao cálculo da área 

total de um cubo, de acordo com a Figura 2, e a área total do guarda roupa, de acordo com a 

Figura 3, que fazemos analogia ao cálculo da área total do paralelepípedo. 

Especificamente, os alunos exploraram o estudo das áreas do quadrado e do retângulo; 

conforme as figuras abaixo em destaque. 

 

 

          Figura 1 -  As etapas da Técnica Pomodoro 
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Figura 2- Estudo da área do total do cubo.IFPA,2016 
 

 

 

Figura 3- estudo da área total do paralelepípedo.IFPA,2016. 

 

Inicialmente foi distribuída uma folha em branco para todas as duplas para a resolução 

das atividades, ou seja, as atividades deveriam ser feitas no OVA e registrada por escrito para o 

acompanhamento do professor no tocante as interpretações e a maneira de como os alunos as 

resolviam. 

A primeira atividade foi feita de um lado da folha e a segunda atividade no outro lado para 

uma melhor organização nos procedimentos de resolução e análise dos resultados. 

Para a introdução das duas atividades com os uso do OVA, o professor estipulou um 

tempo em negociação com os alunos de cinco minutos para a resolução de cada atividade 

proposta, mas em alguns casos o mesmo observou a condução do processo e deixou o tempo 

extrapolar para ter um melhor aproveitamento do estudo proposto. 
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3. Resultados e Discussões. 

  Porém, após finalizar a resolução da primeira atividade com a regulamentação 

estabelecida de tempo, durante a resolução da segunda atividade o professor deixou os alunos 

extrapolarem o tempo programado para a resolução da mesma. Nesse tempo extra o professor 

detectou que durante a observação da resolução dessa segunda atividade os alunos estavam 

efetuando a idéia matemática correta, e o que estava atrapalhando no desenvolvimento da 

atividade era a incompatibilidade das unidades. Dessa forma os alunos foram orientados sobre 

este procedimento de conversão de unidades e continuaram trabalhando na resolução da 

atividade, obtendo-se finalmente os resultados propostos na atividade. Ressaltamos também que 

alguns alunos tiveram uma segunda tentativa para a resolução da atividade. De acordo com o que 

mostra a tabela1 e o X representa os alunos que não conseguiram realizar as atividades, nas duas 

tentativas das atividades. 

Tabela 1- Registro das 2 atividades desenvolvidas com OVA no.IFPA.2016 
 
 
 
 

Duplas 

1ª Atividade 2ª Atividade 

Tempo para a 

realização na 1ª 

tentativa em 

minutos 

Tempo para a 

realização na 2ª 

Tentativa em 

minutos 

Tempo para a 

realização na 1ª 

Tentativa em 

minutos 

Tempo para a 

realização na 2ª 

Tentativa em 

minutos 

D1 X 2,5 6 X 

D2 X 4 12 X 

D3 4 X 18 X 

D4 5 X 6 X 

D5 X 6 14 X 

D6 X 6 X 12 

D7 3 X 5 X 

D8 3 X 3 3 

D9 X X X X 

D10 4 X X 3 

D11 2 X 6,5 X 

 

Na Tabela1, elenca-se que foi satisfatório o uso do conceito de área em consonância com 

o uso das operações aritméticas (multiplicação e divisão) envolvidas, principalmente na segunda 

atividade das figuras exploradas nesta pesquisa com o uso do OVA. Nas duas atividades 

propostas, os alunos se depararam com uma situação problema prática “a planta de uma casa” e 

utilizaram esse conceito para a resolução da atividade, 68,28% dos alunos acertaram a resolução 

da primeira atividade já na primeira tentativa e no tempo previsto para a realização da mesma, e 

74,52 % acertaram a atividade na segunda tentativa. Nesse último caso é importante enfatizarmos 

a mediação, ou seja, a orientação do professor, sem dar respostas prontas e acabadas aos alunos 

no detalhe de conversão das unidades compatíveis com as dimensões das figuras geométricas 

propostas pelo OVA para a execussão e obtenção dos resultados das atividades. 
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Tabela 2- Registro do uso da interpretação geométrica nas atividades. 

Atividades Duplas que usaram a IG 

1ªAtividade D1,D2, D5 ,D7, D11 

2ªAtividade D2,D5,D11,D14, 

 

Na Tabela 2 inicialmente. Observa-se quantas duplas elencaram a Interpretação 

Geométrica (IG) na resolução da atividade, que se enquadra no nível básico do modelo de 

pensamento geométrico de Van Hiele. Este salienta que o aluno nesse nível estaria em condições 

de reconhecer as figuras geométricas, no nosso caso o quadrado e o retângulo, já que essas 

figuras estão inseridas e são fundamentais para a resolução da atividade, e também foram 

abordadas durante as aulas ministradas pelo professor durante a demonstração do uso com o 

OVA antes da aplicação dos mesmos. A Tabela 2 ilustra as duplas que usaram a IG na resolução 

das atividades. 

Ainda diante do exposto na Tabela 2, de um total de 14 duplas de alunos, 5 duplas 

usaram a IG em relação a primeira atividade com o OVA, o que corresponde a 35,71% do total. 

Em relação a segunda atividade, 28,57% usam a IG, e levando em conta as duplas que usaram a 

IG simultaneamente, na resolução das duas atividades, temos as duplas D2, D5, D11, o que 

representa 21,42%, isto é, aproximadamente um quarto do total de alunos. Com essa análise fica 

evidente uma omissão por parte dos alunos do uso da IG na resolução das atividades mesmo com 

a utilização dos OVAs, fato este constatado mesmo com o OVA proporcionando o uso da 

interpretação geométrica na sua elaboração, onde o professor ministrou aulas com o uso da IG no 

OVA. Outro fato que chama a atenção é que ao finalizar a primeira atividade, o OVA dava uma 

realimentação usando a interpretação geométrica nas respostas obtidas pelos alunos, e mesmo 

assim na segunda atividade o uso da IG diminuiu, sendo ignorada por 78,58 % dos alunos. 

Dessa forma, de acordo com os resultados obtidos, no tocante ao uso da IG no ensino de 

geometria, é importante repensarmos como conduzir e instigar práticas pedagógicas que reforcem 

o uso da interpretação geométrica no ensino de geometria. 

Destaca-se também de acordo com resposta do aluno a importância do uso da tecnologia 

para o mundo do trabalho. 

Também na fala identificou-se a não oportunidade de ter estudado por meio de tecnologia 

durante o ensino fundamental, daí a importâncias da pergunta que da ênfase ao uso do laboratório 

de informática da escola como espaço de aprendizagem interativa. 

Por fim, ressalta-se a importância da continuidade desse projeto para o desenvolvimento 

de tecnologias para o uso da metodologia da sala de aula invertida para tentar sanar as 

deficiências em matemática. Onde enfatiza-se a importância deste já que é um projeto direcionado 

para o ensino. 
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4. Considerações Finais     

Esta pesquisa mostra até aqui a relevância da utilização dos OVAS para o ensino de 

geometria, pois acreditamos que a dinâmica do uso do OVA contribui para o estudo de temas 

considerados difíceis e até omissos nos programas escolares das instituições, no tocante ao 

ensino de geometria. 

A interface gráfica do OVA utilizado, caracterizada por muitas cores e telas de 

apresentação claramente aumentou a atenção dos alunos quanto ao que se pretendia no 

processo ensino-aprendizagem. As possibilidades do OVA escolhido foram variadas o suficiente 

para desenvolver aulas completas da matéria, condição bastante desejável para o professor e o 

aluno. 

É importante que o professor conheça o perfil das suas turmas, ou seja, cabe a verificar 

realmente o que seus alunos já sabem sobre os conteúdos matemáticos vistos previamente. Nem 

sempre o professor vai dar conta de ensinar efetivamente tudo, mas é importante que este 

desenvolva práticas pedagógicas atraentes com participação ativa dos alunos para o ensino de 

matemática. 

Dessa forma de acordo com este estudo o conteúdo de geometria precisa ser abordado 

por alternativas metodológicas que vislumbrem uma maior possibilidade de aprendizagem no 

campo da geometria, já que as turmas de ensino médio e integrado dos Institutos Federais 

especificamente no curso de edificaçãoes, onde os discentes necessitam na sua formação técnico 

científica do uso da geometria na situações reais no cálculo de áreas de figuras planas, onde este 

trabalho visa contribuir para novas propostas para estudos relativos ao cálculo de volume de 

figuras espaciais. 
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Capítulo 8 

A VISÃO DE CULTURA E LETRAMENTO (S) POR MEIO DE TRÊS PROPOSTAS DE 

PRODUÇÃO TEXTUAL DESTINADAS AO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

THE VISION OF CULTURE AND LETTERING (S) THROUGH THREE TEXTUAL PRODUCTION 

PROPOSALS FOR THE FIRST YEAR OF FUNDAMENTAL EDUCATION I 

Jennifer da Silva Marinho1 
Leonardo Vinícius Sfordi da Silva2 

 

RESUMO: A partir da nossa experiência docente e dos pressupostos teóricos advindos do quadro 
de Novos Estudos de Letramentos (Street, 2014) e da perspectiva intercultural (Janzen, 1998; 
2005), o presente artigo busca analisar as orientações dispostas para nós, professores da rede 
pública de ensino, para o trabalho com três propostas de produção textual presentes no livro 
didático Português Linguagens I (2014), bem como, voltar o olhar para os enunciados das 
mesmas, observando a visão de cultura e letramento (s) aí presentes. Para que nosso objetivo 
geral fosse atingido contamos com uma análise qualitativa-interpretativa dos dados coletados. 
Como resultado, observamos, nessas propostas, um distanciamento de uma visão intercultural de 
letramento. 
 
Palavras-chave: Letramentos. Interculturalidade. Proposta de produção textual Livro didático. 
 
ABSTRACT: Based on our teaching experience and the theoretical assumptions arising from the 
framework of New Studies of Literacies (Street, 2014) and from the intercultural perspective 
(Janzen, 1998; 2005), this article  aims to analyze the guidelines available to us, public school 
teachers, to work with three textual production proposals present in the Portuguese text of 
Linguagens I (2014), as well as looking back at their utterances, observing the vision of culture and 
literacy (s) presented. In order for our general objective to be achieved, we counted on a 
qualitative-interpretative analysis of the collected data. As a result, we see, in these proposals, a 
departure from an intercultural vision of literacy. 
 
Kenywords: literacies, interculturality, textual production proposal, textbook. 
 
Introdução 

Este trabalho parte do pressuposto de que os livros didáticos possuem um papel 

importante para o contexto institucional de ensino, uma vez que em países como o Brasil, muitas 

vezes são eles quem delimitam como será o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes 

nas escolas, seja por meio da aplicabilidade das atividades, seja por meio das orientações 

norteadoras para os professores da rede básica de ensino. Outrossim é que esses livros estão 

embasados nos documentos oficiais.  Dessa forma, o livro didático intitulado Português 

Linguagens 1 (2014) dos autores William Cereja e Thereza Cochar, será o objeto tangencial de 

análise deste artigo, uma vez que o objeto principal do trabalho serão as orientações dadas aos 

professores da rede para o trabalho com as propostas de produção textual, bem como as próprias 

propostas de produção contidas neste livro. A escolha do presente livro se deu devido ao fato de 

                                                             
1 Graduada em Letras – Português e Literaturas Correspondentes pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente 
compõe o corpo discente do Programa de Pós-Graduação em Letras pela mesma instituição (PLE-UEM) 
desenvolvendo trabalhos na área de Linguística com ênfase em ensino-aprendizagem de línguas. E-mail: 
jennifersmarinho@gmail.com. 
2 Graduado em Letras – Inglês pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente compõem o corpo discente do 
Programa de Pós-Graduação em Letras pela mesma instituição (PLE-UEM). E-mail: Leonardo_sfordi90@hotmail.com 
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ter sido o livro didático aprovado pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), de ser um livro 

popularmente conhecido e, até mesmo, utilizado na região norte do Paraná, sobretudo na região 

de Maringá. Além disso, o livro foi destinado para alunos do primeiro ano do ensino fundamental I, 

ou seja, são crianças que estão no processo aquisição do sistema escrito da língua(guem), 

portanto, de um primeiro contato com a prática letrada escolar, visto que muitas delas transitavam 

antes apenas em práticas letradas mais familiares, assim, este livro se volta, sobretudo, para o 

processo de aquisição da escrita dos alunos. Dessa forma, é um terreno fértil para a observação 

das imagens de letramento (s) e cultura que emerge deste livro quando comparado com as teorias 

de Letramentos sociais (Street, 2014) e com a perspectiva Intercultural (Torquato, 2013).  

O primeiro ano escolar é o momento em que o aluno deixa de estar inserido apenas em 

práticas letradas familiares e passa a conviver, diariamente, com práticas letradas escolares, 

como o processo de alfabetização, por exemplo. Isso posto, torna-se importante analisar, por meio 

das orientações para o trabalho com as propostas de produção textual, bem como com os 

próprios enunciados das propostas, como a escola procura letrar esse alunado. Considerando que 

o processo de interculturalidade é de suma importância em todas as fases escolares, sobretudo 

nessa, uma vez que o que está sendo priorizado é o processo de aquisição da escrita do aluno. 

A realização da análise e toda parte teórica do artigo será baseada nos pressupostos 

teóricos advindos dos Novos Estudos de Letramentos (Street, 2014), a visão de Interculturalidade 

(Torquato, 2013) e uma concepção de língua (gem) como prática social e constitutivamente 

heterogênea. Para que o objetivo seja atingido com base nessas teorias, o artigo será conduzido 

de forma que faça uma breve explanação sobre os conceitos de letramentos do modelo autônomo 

e do modelo ideológico (Street, 2014), bem como do que seja uma perspectiva intercultural, 

contrapondo-a com a perspectiva tradicional de cultura, assim, buscaremos olhar para os dados 

com uma visão qualitativa e interpretativista. 

 

Desenvolvimento 

 

O presente artigo tem como base teórica pressupostos advindos do quadro de Novos 

Estudos de Letramentos (Street, 2014), bem como uma teoria de cultura que visa o processo de 

Interculturalidade, baseado nos postulados de Janzen (1998; 2005) e Torquato (2013).  

Segundo Street (2014), o Letramento deve ser entendido como uma prática ideológica, 

que envolve relações de poder e é incrustada em significados e práticas culturais específicas. 

Assim, propõe a ideia de Letramentos sociais e práticas letradas com base no modelo ideológico 

em oposição a uma ideia de Letramento, o qual segue princípios de um modelo “autônomo” de 

práticas. O modelo “autônomo” se preocupa em ensinar os indivíduos a decodificar sinais escritos 

e evitar problemas de ortografia, sem considerar as variáveis do processo de letramento, como um 

processo que necessita respeitar as múltiplas culturas e identidades. 

Para contrapor o modelo “autônomo”, Street (2014) propõe o modelo ideológico, o qual 

conduz o sujeito a ser mais cauteloso com as generalizações e pressupostos acalentados acerca 
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do letramento em si mesmo. Além disso, este modelo se concentra em práticas sociais específicas 

de leitura e escrita, reconhece a natureza ideológica e cultural do processo. Sendo assim:  

Esse modelo de letramento se situa numa ideologia linguística mais ampla, na 
qual distinções entre eventos de escrita, leitura e oralidade são apenas 
subcategorias, elas mesmas separadas e definidas dentro da ideologia. Não 
entendemos “ideologia” linguística no sentido fraco de referência a “ideias 
sobre” língua, embora elas sejam obviamente importantes, mas num sentido 
mais forte que abrange a relação entre o indivíduo e a instituição social e a 
mediação da relação através de sistemas de signos. [...] No cerne dessa 
linguagem na sociedade contemporânea, existe um compromisso ininterrupto 
com a instrução. É ele que emoldura e constrói o que designamos aqui por 
“pedagogização” do letramento (STREET, 2014. p.143). 

Desta forma, cabe ressaltar que as práticas letradas são múltiplas e o que as tornam reais 

é a consideração do contexto social, histórico, ideológico e cultural a qual estão inseridas. 

Ao pensar em um modelo ideológico de letramento, considerando as heterogeneidades 

encontradas nesse processo, recorre-se a uma perspectiva de cultura que a entende como um 

processo Intercultural. Dessa forma, há uma oposição à perspectiva tradicional de cultura, já que 

essa se aproxima mais do modelo “autônomo” de letramento.  

Para Janzen (2005), o encontro intercultural deve gerar a interação entre os sujeitos, que 

são constituídos de formas sociais, históricas e culturais distintas. Esses sujeitos realizam, nesse 

encontro, o movimento de empatia, o qual se resume em se colocar no lugar do outro, e após 

essa troca, voltar ao seu lugar, que é modificada quando do retorno.  

Segundo Torquato (2013), a perspectiva intercultural se opõe à perspectiva tradicional de 

cultural, uma vez que a última se respalda no apagamento das divergências socioculturais, 

causando, até certo ponto, a homogeneização do próprio grupo, assim, o que é diferente, é alheio 

ao grupo, aqui, não há o movimento empático e nem o diálogo entre indivíduos de  grupos 

diferentes, já que o que é considerado como cultural, restringe-se apenas ao que é vivido ali, ou 

seja, na sua própria cultura, assumindo assim, que há culturas mais desenvolvidas que outras, 

tendendo ao etnocentrismo. 

Isso posto, cabe uma reflexão de que a ideia do modelo ideológico de letramento, como 

propõe Street (2014), aproxima-se mais da perspectiva intercultural, já que ambas as ideias, 

legitimam as diferenças culturais que permeiam os sujeitos e suas práticas (diversas, legítimas e 

sociais) letradas, entendendo também que, essas práticas, constituem-se no diálogo desses 

sujeitos que estão situados sócio-histórica-ideologicamente e que dialogam de lugares distintos, 

com outras vozes sociais3, que são carregadas pelos outros (outros olhares para o mundo e 

outros olhares para a linguagem). Esses sujeitos que são distintos, ao se verem frente ao 

“estranho”, precisam passar pelo processo de exotopia e empatia, ambos conceitos vindos da 

teoria bakhtiniana, como afirma Torquato (2013, p.78).  

O conceito de exotopia (Bakhtin, 2003; 2012), é fundamental para se pensar no processo 

intercultural, uma vez que seria o olhar para o outro com a própria visão (formada pelos meios 

sócio-histórico-ideológicos que os constituem), observando nele, coisas que ele próprio não 
                                                             
3 A expressão vozes sociais pensada por Bakhtin, entende que todo enunciado é permeado e fruto por múltiplas 
vozes de outros, constituídas sócio-historcia-ideológicamente. Ainda como assinala Faraco (2009, p.55), as vozes 
sociais seriam “como complexos semiótico-axiológicos” que os grupos sociais dizem o mundo.  
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observa, porém, há, em conjunto com o processo de exotopia e empatia (o eu me colocando no 

outro), a necessidade do diálogo, assim, essas visões, necessitam que dialoguem, para que 

assim, possa surgir novas visões, novos aprendizados e não apenas a duplicação do outro e de 

sua cultura, ou até mesmo, o apagamento de uma cultura em detrimento de outra.  

O apagamento de uma cultura em detrimento de outra, se aproxima muito da ideia de 

modelo autônomo e da perspectiva tradicional de cultura, já que em ambas, há o silenciamento da 

cultura do outro, para que se sobressaia a cultura de um letramento que considera apenas uma 

cultura de linguagem: a cultura do padrão, o que não coincide com o padrão da língua, é apagado 

e silenciado, como se, a partir do momento que o aluno entra na escola, todas as práticas letradas 

que o constituiu até ali precisassem ser desprezadas, focalizando assim, apenas na prática letrada 

escolar, como se os sujeitos alunos fossem únicos e constituídos de forma homogênea e que 

antes de serem inseridos na prática escolar, fossem, até mesmo, iletrados.  

Com esse aporte teórico, e adotando uma visão de letramento e de linguagem como 

prática social que propicie o reconhecimento e o encontro intercultural, o presente artigo busca 

analisar três propostas de produção textual do livro didático intitulado Português Linguagens 1 de 

William Cereja e Thereza Cochar (2014), observando, se as orientações dadas por esses autores 

aos professores para o trabalho com essas produções textuais consideram as diversas culturas 

dos alunos, ou se parte de uma visão tradicional de cultural ao idealizarem e endereçarem o 

alunado escrevente dessas produções textuais.  

 

Discussão e resultados dos dados coletados 

Como adiantado na introdução, o objeto tangencial de análise do presente artigo é o livro 

didático intitulado Português Linguagens 1, de William Cereja e Thereza Cochar (2014). Cabe 

ainda ressaltar que, este livro foi aprovado pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)4, 

passando assim a ser objeto de escolha da Secretaria de Educação de Maringá para o trabalho 

nas escolas municipais nos anos de 2016, 2017 e 2018. Dessa forma o objeto central de análise 

deste trabalho são as orientações dos autores do livro didático fornecidas aos professores da rede 

pública de ensino, bem como os próprios enunciados de produção dessas propostas de produção 

textual. Assim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é um programa criado pelo Governo Federal por meio do Ministério 
da Educação (MEC), o qual possui o intuito de avaliar e disponibilizar, de forma gratuita, obras didáticas para escolas 
públicas de todo país. 
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Proposta de produção textual 1: A ficha pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Cereja; Cochar (2014, 82-83) 

Como se pode observar por meio da imagem acima, há uma introdução aos alunos, 

apresentando a finalidade, a circulação, a possível estrutura etc. No momento da produção 

propriamente dita em “Agora é a sua vez”,  há a opção do trabalho com o gênero sair da sala de 

aula e do livro didático e ir a uma outra realidade dos alunos, que é o preenchimento da ficha 

pessoal como cadastro na biblioteca, com o intuito de melhor familiarizar o aluno com o gênero e 

reconhecer a função social da escrita (p.83). 

 

Proposta de produção textual 2: a agenda telefônica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Cereja; Cochar (2014, p.84-85) 
 



VIVÊNCIAS NA DOCÊNCIA: DO ENSINO BÁSICO AO SUPERIOR 79 

 

A primeira etapa desta atividade de produção textual consiste em familiarizar os 

estudantes ao gênero a ser trabalhado, neste caso: agenda telefônica. As primeiras orientações 

sugerem ao professor que peça aos estudantes que levem a agenda telefônica deles à sala de 

aula, mais uma vez: nem todos os estudantes têm acesso a este material, possivelmente, 

pensando nesta hipótese, os autores pedem, num segundo plano, que o próprio professor leve a 

agenda telefônica dele para mostrar aos alunos e dar continuidade ao trabalho com o gênero, 

apresentando suas condições: finalidade, quando é utilizado, possível estrutura e estilo. 

Na seção “Agora é a sua vez” solicita que os alunos construam a agenda telefônica de 

forma coletiva, com os contatos de seus colegas de classe. O que poderia comprometer, mais 

uma vez, o andamento do trabalho desta produção textual seria o fato de que nem todos os 

estudantes da classe teriam telefone para anotar na agenda. 

  

Proposta de produção textual 3: o recado em secretária eletrônica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Cereja; Cochar (2014, p.96-97) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Cereja; Cochar (2014, p.98) 
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Na seção “Agora é a sua vez”, a priori, é solicitado que os alunos pratiquem o gênero em 

sala de aula com os colegas e em um segundo momento o realizem em casa, com seus telefones 

e prevendo duas situações: uma em que a ligação caia diretamente na secretária eletrônica, 

podendo assim, efetivar a atividade e uma outra em que alguém atende à ligação, para essa 

segunda recomenda-se que pratique o gênero (2) da conversa telefônica. A proposta de 

realização para a produção deste gênero oral encontraria problema caso algum estudante não 

tivesse telefone em casa, como dito anteriormente. 

Além disso, as propostas estão ancoradas, muitas vezes, apenas em apresentar aos 

alunos o novo gênero, não considerando seus conhecimentos prévios e as práticas que 

transitavam antes os alunos. O que vai na contramão do que se postula nos documentos oficiais: 

Assim, um projeto educativo comprometido com a democratização social e 
cultural atribui à escola a função e a responsabilidade de contribuir para 
garantir a todos os alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários para 
o exercício da cidadania. 
Essa responsabilidade é tanto maior quanto menor for o grau de letramento 
das comunidades em que vivem os alunos. Considerando os diferentes níveis 
de conhecimento prévio, cabe à escola promover sua ampliação de forma que, 
progressivamente, durante oito anos de ensino fundamental, cada aluno se 
torne capaz de interpretar diferentes textos que circulam socialmente, de 
assumir a palavra e, como cidadão, de produzir textos eficazes nas mais 
variadas situações (Brasil, 1998, p.19). 
 
 

Considerações finais 

 

Neste artigo foi apresentada uma breve análise sobre as orientações dadas aos docentes 

da rede básica para o trabalho com três propostas de produções textuais, bem como os 

enunciados das mesmas, de um livro didático que fora utilizado na cidade de Maringá-PR. A 

hipótese de partida era a de que com o olhar voltado para as propostas poderia se entender a 

concepção de letramento e de cultura incrustadas nessa etapa de escolarização. 

Torquato (2013) afirma, que a introdução dos alunos em diversas práticas de letramento, 

pode tanto gerar o encontro intercultural, como pode gerar o conflito intercultural, já que os 

estudantes se deparam com práticas letradas que muitas vezes não são de seu conhecimento e 

para que ocorra o processo intercultural, sobretudo neste caso, é necessário que haja o processo 

de exotopia, empatia e a troca, por meio do diálogo, das diferentes culturas. Para que haja este 

diálogo, no caso do corpus deste artigo, era necessário trabalhar com as práticas sociais letradas 

que os alunos já transitavam antes do egresso escolar, ou seja, as práticas vindas de suas 

culturas sociais, históricas, legítimas e diversificadas, porém, em muitas das propostas a 

preocupação voltava-se apenas em inserir o estudante a um gênero discursivo, o que poderia 

deixar essa prática de letramento mais próxima da perspectiva tradicional de cultura, apagando, 

até certo ponto a cultura do outro, a ocasionar na duplicação e supervalorização de uma cultura 

em detrimento de outra, e neste caso, uma cultura vista como padrão e homogeneizante.  

Um dos pontos interessantes das propostas aqui observadas foi o espaço dado aos 

autores do livro didático para o trabalho com os gêneros orais. Os autores afirmam que, em muitas 
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situações, as atividades presentes no livro didático se voltam para a oralidade e os gêneros orais, 

uma vez que nessa etapa de escolarização, os estudantes ainda não têm pleno domínio da língua 

escrita, assim “a oralização das práticas de leitura e escrita ganha papel de destaque” (p.282) na 

formação do sujeito aluno/criança em seu processo de aquisição da escrita. 
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Capítulo 9 

APLICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ENSINO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: VIVÊNCIAS PARA 

UMA EDUCAÇÃO MAIS AUTÔNOMA E PARTICIPATIVA 

 

APPLICATION OF TEACHING STRATEGIES IN HIGHER EDUCATION: EXPERIENCES FOR A MORE 

AUTONOMOUS AND PARTICIPATORY EDUCATION 

Delano Carneiro de Almeida1 
Alessandra Almeida Barros2 

 

RESUMO: A proximidade entre o mundo digital e o mundo físico está cada vez mais tênue. A 
tecnologia está presente em todas as relações, uma delas é na educação. Sendo assim, a 
aprendizagem na sala de aula virtual pode ser muito mais proveitosa e ativa, a partir do uso das 
tecnologias inovadoras, tendo em vista essas recentes mudanças da pandemia. O objetivo do 
presente estudo é analisar as estratégias de ensino na educação superior como a aplicação de 
tecnologias e de metodologias inovadoras poderiam melhora a prática da docência além da sala 
de aula física, mas como também na sala de aula virtual. Será aplicado o método dedutivo, que 
terá cunho qualitativo e explicativo, tendo em vista a finalidade de proporcionar ao leitor a 
compreensão do fenômeno estudado. A pesquisa será bibliográfica através de artigos científicos e 
notícias pertinentes ao tema, bem como de relatos de experiências e vivências pessoais. 
 
Palavras-chave: Discente. Docente. Educação Superior. Estratégia de Ensino. Experiência.  
 
ABSTRACT : The proximity between the digital world and the physical world is increasingly 
blurred. Technology is present in all relationships, one of which is in education. Thus, learning in 
the virtual classroom can be much more useful and active, based on the use of innovative 
technologies, in view of these recent changes in the pandemic. The aim of this study is to analyze 
teaching strategies in higher education as the application of innovative technologies and 
methodologies could improve teaching practice beyond the physical classroom, but also in the 
virtual classroom. The deductive method will be applied, which will have a qualitative and 
explanatory nature, in view of the purpose of providing the reader with an understanding of the 
phenomenon studied. The research will be bibliographic through scientific articles and news 
relevant to the topic, as well as reports of personal experiences. 
 
Keywords: Student. Teacher. College education. Teaching Strategy. Experience. 
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Introdução 

 

A Educação sempre foi algo presente na vida da humanidade seja de qual forma for, 

escolar, cultural, física, ambiental, superior, mas sempre com o mesmo objetivo, educar as 

pessoas e propagar a cultura educacional entre os povos. Assim, desde os mais remotos, 

percebemos de acordo com a história, que houve um avanço educacional, uma expansão ou 

melhor, uma propagação do conceito e das mais variadas formas de educação sendo estes no 

sentido mais restrito e amplo.  

Com o advento da tecnologia informatizada, esses avanços nos conceitos educacionais 

tomaram uma outra proporção no ramo da educação informatizada, tecnológica e inovadora, ou 

seja, tudo isso, após o surgimento da rede mundial de computadores, a internet, que com ela ficou 

claro a não existência de limites, paredes, barreiras que pudessem impedir o acesso a informação 

e neste caso, o acesso ao conhecimento por meio do mundo virtual.  

Dentro desses novos conceitos e com a preocupação pela renovação necessária da 

educação, foram surgindo ramificações para tornar o ensino mais prazeroso, autônomo e 

participativo por parte dos discentes e docentes. Se faz necessário a formulação de uma nova 

educação por meio do ensino frente as salas de aula, desde a educação básica até o ensino 

superior.  

Todavia, em busca dessa ressignificação dos métodos de ensino, em meio essa questão 

tecnológica cada vez mais presente na sala de aula, e como ferramenta de expansão e busca do 

saber, instituições e professores buscam uma formação continuada para reinventar-se em busca 

de uma educação mais inclusiva e participativa para seus alunos.   

Este trabalho tem como principal objetivo explanar sobre as estratégias de ensino na 

educação superior e as vivências de professores do ensino superior privado de uma institu ição de 

ensino no interior do Ceará. Ainda este trabalho apresenta um relato descritivo das experiências 

obtidas pela aplicação dessa nova metodologia de ensino e um levantamento bibliográfico sobre a 

temática, sendo essa pesquisa de cunho qualitativo. 

Assim, nesse trabalho, percorremos por alguns pontos específicos e o dividimos, além 

desta introdução, em dois capítulos, a saber: estratégias de ensino como metodologias ativas no 

ensino superior, e vivências na aplicação das estratégias de ensino na educação superior. Nesse, 

relataremos nossas experiências exitosas na aplicação das estratégias de ensino, sendo 

enfatizado duas delas, devido a metodologia e organização que aplicamos por conta do momento 

pandêmico3 que vivenciamos. Naquele, buscaremos entender as estratégias como metodologias 

ativas e quais suas contribuições para uma formação mais participativa e autônoma frente as 

novas realidades metodológicas e didáticas em sala de aula.  

 

 

                                                             
3 No Estado do Ceará as aulas presenciais em instituições de ensino, devido a COVID-19, forma suspensas a partir 
de 18 de março de 2020. Desde então, a IES lócus dessa vivência, adotou o ensino síncrono (virtualizado) com ajuda 
das plataformas digitais.  
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1 ESTRATÉGIAS DE ENSINO COMO METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO SUPERIOR 

 

Há uma diferença entre informação e conhecimento, o primeiro apenas quer dizer todas 

as notícias e dados que recebemos no dia-a-dia, em quantidades tão grandes que muitas vezes 

surge a dúvida de qual utilizar; o conhecimento, por sua vez, é justamente a análise apenas das 

informações pertinentes, integrando-as com outras. Hodiernamente, internet e educação estão 

intrinsecamente ligadas, o que acaba facilitando o processo de ensino-aprendizagem. 

O fato de poder acessar a informação por diversos meios tecnológicos, provocaram 

mudanças no campo da educação. A forma centralizada com que ocorria a educação, apenas 

naquele ambiente fechado acabava dando espaço a descentralização do serviço. O papel do 

professor, diante de tais transformações se modificou. A informação já foi transferida ao aluno, o 

professor agora assume um papel de orientar e mediar, inclusive ajudando o aluno quanto à 

escolha de informações a serem utilizadas. 

Nessa seara, o papel dos alunos também muda, eles têm uma atribuição mais ativa, vez 

que devem interagir com as informações, criticá-las, interpretá-las; o princípio da hierarquia antes 

muito utilizada na relação professor-aluno é substituída pela participação social. Nesse sentido é 

que se assevera: 

As mudanças nas instituições e na educação vão provocar a necessidade 
constante de aprender por parte da população, e a fazer isso de forma mais 
integrada, inter-relacionada, numa espécie de educação continuada. A escola 
vai ser o local onde o aluno vai aprender a aprender. [...] os professores 
deverão, portanto, encarar as mudanças que as tecnologias colocam para a 
educação, a fim de poderem explorar as potencialidades dos novos recursos 
disponíveis e, ao mesmo tempo, ensinarem seus alunos a fazerem isso 
também. (SHIAVONI, s/a, p. 3). 

 
Uma das metodologias é a aprendizagem baseada em problemas. Neste método o 

professor é apenas um orientador, os alunos irão investigar problemas em pequenos grupos, é 

extremamente importante porque o aluno quem vai em busca da informação. Outra é a chamada 

aprendizagem baseada em projetos, aqui o instrumental é o projeto, a diferença dessa para a 

primeira é que esta última é mais focada no projeto ou produto, muito mais profundas, que levam 

por exemplo, todo um semestre para resolução. Nesse sentido é que se assevera: 

No ciberespaço, a informação está sempre e permanentemente presente e em 
renovação constante, rompendo com a ideia de tempo próprio para a 
aprendizagem. O espaço da aprendizagem é aqui, em qualquer lugar, e o 
tempo de aprender é sempre. A sociedade do conhecimento traduz-se por 
redes, teias, árvores do conhecimento, sem hierarquias, em unidades 
dinâmicas e criativas, em conectividade, intercâmbio, consultas entre 
instituições e pessoas, articulação, contatos e vínculos. (MERCADO, 2004, p. 
11-12). 

 
A autonomia e a cooperação são profundamente importantes nesse mundo em evolução, 

os usos das tecnologias então influenciam sobremaneira essa participação crítica. Desse modo, 

uma nova metodologia é proposta, é a da pesquisa científica que se estimula a dúvida, a 

resolução de problemas; o buscar a informação ativamente, o saber coletivo nesse sentido é 
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saudável porque privilegia os debates e as discussões, muito melhor do que apenas a exposição 

do conteúdo. 

É imprescindível também dessas práticas pedagógicas tecnológicas o domínio, vez que 

deve se saber utilizá-las adequadamente, senão vejamos: 

Cada ferramenta da Internet possui uma função específica e a maioria dos 
professores que a exploram vão querer familiarizar-se com todas elas. Para os 
professores, tais ferramentas podem ser utilizadas para fornecer aos alunos 
oportunidades animadoras para acessar e interpretar o mundo ao redor deles. 
Os professores em uma sala de aula tradicional, geralmente têm de criar um 
mundo artificial a partir de quaisquer recursos que estejam disponíveis, para 
proporcionar oportunidades de aprendizagem que capturem alguma dimensão 
do mundo real. Esses recursos, no entanto, sempre foram limitados e o 
ambiente de sala de aula nunca foi exatamente “real”. Familiarizando-se com 
algumas ferramentas básicas de navegação da Internet, os professores podem 
trazer o mundo real para a sala de aula. (MERCADO, 2004, p. 29). 

 
À medida que se introduz a internet na sala de aula, mais se incentiva os alunos a 

produzirem seu próprio aprendizado. Observa-se: 

As tecnologias favorecem o desenvolvimento de uma série de capacidades e permitem 

o contato com linguagens variadas. A tecnologia eletrônica - televisão, videocassete, 

máquina de calcular, gravador e, principalmente, o computador - pode ser utilizada 

para gerar situações de aprendizagem com maior qualidade, ou seja, para criar 

ambientes em que a problematização, a atividade reflexiva, a atitude crítica, a 

capacidade de decisão e a autonomia sejam privilegiadas. (MERCADO, 2004, p. 66). 

A entidade acadêmica, por exemplo, possuir um aplicativo, pode trazer inúmeros 

benefícios, pois podem ser utilizados como uma forma de feedback, ou até mesmo 

proporcionando técnicas de estudo. As redes sociais também não ficam extirpadas do contexto, 

porque entram aí as comunidades, enquetes de dúvidas, etc. Outro exemplo muito claro é a aula 

na nuvem, em que se pode acessar os materiais da aula de qualquer lugar, professores e alunos 

podem interagir, inclusive criando portfólios digitais. 

 

2 RELATO DE EXPERIÊNCIAS – AULAS VIRTUALIZADAS/REMOTAS 

 

Pela primeira vez, dentro de um ineditismo assustador, a comunidade acadêmica foi 

chamada a intervir no atípico período ocasionado pela crise mundial da Covid-19. A princípio, as 

inquietações naturais geraram dúvidas sobre como manter as atividades educacionais diante das 

dificuldades impostas pelo isolamento social. Os rígidos protocolos conduziram à única solução: 

aplicação das aulas pelos métodos virtuais/remotas/síncronas, através das plataformas 

disponíveis na Internet, neste caso o Google Sala de Aula e Meet. 

A nova experiência exigiu atenção máxima porque o método à distância retira a interação 

presencial. Difere da vivência em sala de aula onde o contato visual permite avaliar melhor e de 

forma mais profunda a reação da classe diante do material exposto. O olhar e a expressão facial 

revelam as manifestações dos alunos, principalmente os mais reservados que devem ser 

instigados em determinados momentos.  

Neste primeiro semestre, tivemos vinte encontros. As disciplinas ministradas foram Direito 

Penal III – Parte Especial I e Psicologia Jurídica para uma turma formada por 42 alunos e 38 
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alunos, respectivamente. Na medida em que as aulas foram acontecendo de forma virtual, logo 

veio a percepção de que era possível alcançar elevado padrão de aproveitamento. A resposta dos 

alunos foi gratificante porque, em momentos, quase nada diferenciou do feedback que se observa 

nas aulas presenciais.  

É notório que há algumas limitações nos métodos virtuais. Isso é normal. Mas a 

superação, no nosso caso, ficou evidente pelo interesse conjunto da classe e do 

ministrador. Certamente a avaliação positiva que tivemos compreendeu o esforço individual e o 

esforço coletivo. Sobremaneira surpreendente para a professora observar as opiniões favoráveis 

dos seus alunos a respeito do conteúdo e do método didático usado.  

Após esses vinte encontros e em vista do que foi ministrado e do que foi assimilado pelos 

alunos, a conclusão é simples: mesmo enfrentando um tempo de isolamento social, foi possível 

ultrapassar com altivez os óbices advindos dos protocolos que até então seriam limitadores. 

O diálogo permanente professora/alunos, a cada matéria explicitada, favoreceu a 

aproximação como se presencial a aula fosse. Assim, o primeiro semestre, para nossa convicção, 

obteve os resultados esperados, deixando para trás as apreensões dos primeiros dias.  

 

3 VIVÊNCIAS NA APLICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE ENSINO NA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR 

 

A aplicação das estratégias de ensino na educação superior exige do corpo docente uma 

formação continuada, causando uma ruptura na metodologia em sala de aula e exigi do aluno e da 

instituição uma nova postura frente ao conceito tradicional de aula. Assim, para DeAquino,  

cabe ao educador ‘ler’ a turma, ou seja, a primeira coisa que deve ser feita ao 

se iniciar uma atividade de aprendizagem é procurar conhecer quem são as 

pessoas do outro lado, os aprendizes. Deve-se levantar sua formação e 

experiências anteriores, procurar conhecer e entender suas expectativas e, 

acima de tudo, preparar uma abordagem ‘customizada’, que atenda aquele 

grupo em particular em suas necessidades de aprendizado. Isso significa que 

um professor considerado magnífico por um determinado grupo de alunos 

pode ter desempenho desastroso, na opinião de outro grupo, se simplesmente 

repetir a abordagem utilizada para a aprendizagem do primeiro grupo. 

(DEAQUINO, 2007, p. 19)  

No caso da instituição de ensino, lócus dessa nossa pesquisa, foi promovido vários 

encontros formativos e oficinas para aplicação destas, oportunizando aos docentes uma nova 

visão e a quebra dos paradigmas frente a essa realidade tão nova e necessária, tornando a sala 

de aula em um ambiente mais participativo e autônomo, mantendo a relação do ensino e da 

aprendizagem cada vez mais ampliada.  

As vivências obtidas deram-se a partir da aplicação de diferentes estratégias de ensino 

com uma turma, de 18 alunos, matriculados no 3º Semestre de um curso de graduação na área de 

ciências da saúde de uma instituição de ensino superior privada no interior do Ceará, mais 

precisamente em uma disciplina de cunho teórico com o fim específico de trabalhar a antropologia 
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filosófica, as teorias que fundamentam o cuidado com o humano e o cuidado de si, bem como a 

questão social e cultural. 

É uma turma pequena no tocante ao número de matriculados, mas que se destaca na 

participação ativa das atividades do curso e principalmente desta disciplina, no qual, acreditamos 

que esta participação justifica-se devido as inquietações causadas pelos conhecimentos de 

caráter investigativo e inquietante, provenientes dos saberes filosóficos e por se fazerem 

presentes a teoria com a realidade dos discentes e de sua vislumbrada profissão.   

Muitos desses alunos não residem na cidade da IES, mas em cidades vizinhas, 

dependendo do transporte público de cada município para se locomover diariamente até a 

Faculdade. Além do cansaço físico e mental que esse deslocamento ocasiona, principalmente 

para aqueles que trabalham, muitas vezes atrasando-se para o horário de início das aulas, faz-se 

necessário reinventar as metodologias e didáticas em sala de aula, tornando-as mais prazerosas 

com um conteúdo lecionado de forma mais atrativa. 

As aulas eram realizadas todas as quartas-feiras, das 18h30min às 20h10min, 

equivalendo a duas horas semanais, um total de 40 horas. Essa disciplina exigiu leitura, reflexões 

e inquietações políticas e sociais, com um rico referencial teórico, sendo esses mais um motivo 

para o uso das novas tecnologias e estratégias como fundamentais para o bom andamento da 

disciplina.   

Contudo, é sempre desafiante preparar aulas que sejam instigantes, dinâmicas, 

autônomas e participativas, por isso, devemos recorrer ao uso das estratégias. Assim, com as 

estratégias de ensino aplicadas por meio dessas novas metodologias, fizemos a aplicação de 

duas, a saber: tempestade de ideias ou tempestade cerebral e mapa conceitual ou mapa mental, 

ambas despertaram nos discentes uma autônima no pensar e uma ação efetivamente 

participativa.  

Segundo Anastasiou e Alves (2015) a estratégia tempestade cerebral ou tempestade de 

ideias “é uma estratégia vivida pelo coletivo da classe, com participação individual, realizada de 

forma oral ou escrita e pode ser estabelecida com diferentes objetivos, devendo a avaliação se 

referir a eles (discentes)”. Ainda, segundo os mesmos autores, podemos conceituar nossa 

segunda estratégia, mapa conceitual ou mapa mental como “a identificação de conceitos básicos 

e das conexões entre esses conceitos básicos e os conceitos derivados, levando à elaboração de 

uma teia relacional”. Assim, vejamos a aplicação dessas estratégias.   

 

3.1 Tempestade de ideias ou Tempestade cerebral  

 

No dia 06 de maio de 2020, durante o oitavo encontro com os alunos, desde o início do 

semestre letivo 2020.1, de forma bem criativa e singular (devido o Decreto do Governo do Estado 

do Ceará, as aulas presenciais estão suspensas e foi adotado o regime de aulas virtualizadas) 

realizamos a estratégia de ensino denominada tempestade de ideias ou tempestade cerebral, com 

o objetivo de integrar os alunos no processo de ensino e de aprendizagem, lhes conferindo 
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oportunidade de refletir, de forma individual e virtualizada, sobre a seguinte pergunta: o que é o 

homem? Dentro da ementa da disciplina, estamos lecionando o conceito antropológico de homem 

e suas manifestações sociais, assim, depois de uma exposição sobre essa concepção, 

explicamos sobre a aplicação da estratégia de ensino, que em instantes seria trabalhada. Quando 

falamos, a princípio, em tempestade, os discentes ficaram eufóricos e relataram que conheciam 

tempestades relacionadas a chuva, sendo ressaltado por nós que, desta vez, teria uma 

provocação diferente, uma tempestade, mas de ideias, de pensamentos. Os acadêmicos 

demostraram inquietação e curiosidade sobre a aplicação da estratégia.  

Com antecedência, via plataforma e sistema, disponibilizamos o texto que serviria de base 

para a discussão sobre o conceito de homem de acordo com a Antropologia Filosófica4. 

Explicamos que seria usado em um momento da aula e solicitamos que os alunos fizessem a 

leitura do pequeno texto, mas não falamos como seria a estratégia, apenas indicamos que 

teríamos um momento. Ao iniciar a aula virtualizada perguntamos se eles fizeram a leitura do 

texto, surpreendido com a resposta, todos afirmaram que leram o material. Então, trabalhamos o 

pequeno texto e reservamos 40 minutos para a aplicação da estratégia de ensino.  

Ao chegar no tempo programado para iniciar a estratégia de ensino, explicamos a 

temática e lhes foi informado que, individualmente, gostaria que eles acessassem o link do 

aplicativo mentimeter, disponibilizado na plataforma. Ao acessar o link, os discentes se depararam 

com a inquietação “o que é o homem?” e uma caixa de texto para inserir a resposta, neste caso 

livre, provocando uma geração de ideias novas, sem juízos ou valores.  

Com o auxílio do aplicativo mentimeter, os alunos tiveram cinco minutos para responder à 

pergunta, e ao responder, os convidei para falar um pouco sobre as ideias por eles criadas. Assim, 

cada um com seu jeito e maneira de expressar, conseguiram, de acordo com o conteúdo 

proposto, construir e significar suas ideias, referente ao conceito de homem, atingindo a estratégia 

de ensino.  

Ao terminarem de responder à questão, construímos com as respostas um word cloud5, 

conforme apresentado na figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Segundo Ferreira, 2017, Habermas, define antropologia filosófica em seu artigo “Anthropologie” como uma ação 
reativa da filosofia frente às ciências empíricas pelo direito a abordar o ser humano como objeto para além do que 
dele é investigado por aquelas ciências. 
5 É uma nuvem de palavras com vários termos utilizados para um tipo de visualização, assim como os grafos, bem 
própria da era digital, que democratizou uma série de ferramentas e capacidades analíticas para a pessoa comum 
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Figura 1: word cloud construído pelos discentes 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Autores (2020) 

 

O momento de socialização foi importantíssimo para os alunos. Com nossa colaboração, 

responderam também as inquietações dos outros alunos, uns concordando e outros não, e nós 

sempre contextualizando suas respostas com a prática diária, inclusive com o momento 

pandêmico vivenciado. Lembrando que todo esse momento aconteceu dentro da aula virtualizada, 

por meio da plataforma meet, institucionalizada pela instituição de ensino superior. A aula teve 

duração de duas horas aulas, correspondendo a 1h40min.  

Como falamos, para aplicação da estratégia de ensino tempestade de ideias, tivemos que 

fazer uma adaptação para nossa realidade pedagógica, ou seja, além de virtualizar a aula, no 

caso ao vivo, virtualizar também a estratégia de ensino, tempestade de ideias. Após a aplicação, 

fizemos um processo de avaliação sobre a aula. Mais uma vez ficamos surpresos com as 

respostas, no sentido de “ter sido a melhor aula deles”. Elogiaram a iniciativa do docente em ter 

proporcionado esse momento, porque a aula tinha sido mais leve, o tempo tinha passado mais 

rápido e eles tinham aprendido direitinho o conteúdo repassado. 

Enquanto professor, consideramos que a estratégia conseguiu ser aplicada conforme 

previsto. A estratégia mostrou ser eficaz no que tange sua metodologia, sendo positivo sua 

aplicação e atingindo uma aprendizagem significativa, expositiva e autônoma para a turma. 

 

3.2  Mapa Conceitual ou Mapa Mental 

 

No dia 13 de maio do mesmo ano, executamos outra estratégia de ensino, dessa vez o 

Mapa Conceitual ou Mapa Mental, com a referida turma. Essa estratégia de ensino traz o ponto de 

vista pessoal e a maneira como aquele discente captou um determinado conteúdo, nesse caso, 

consistindo em uma espécie de resumo do conteúdo, por meio das informações principais em 
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várias formas, entre elas, palavras-chave ou desenhos, que devem funcionar como uma base, que 

puxa o restante do conteúdo. Estiveram presentes na sala de aula virtualizada 18 alunos e a ideia 

era levantar o conhecimento que eles adquiriram sobre o conceito de pessoa e ser humano, de 

acordo com alguns autores da filosofia.  

A princípio, foi explicado sobre a aplicação de uma estratégia de ensino e depois a turma 

foi dividida em 03 equipes, cada uma com seis membros. A divisão aconteceu da seguinte forma: 

os alunos tinham três cores, azul, vermelho e amarelo. Cada aluno escolheu uma cor, sendo que 

a cor somente poderia ser retirada uma vez. Em dois momentos a quantidade retirada de cor 

excedeu a quantidade de membros, sendo aplicada o princípio do desempate com duas cores. 

Assim, foram formadas as 03 equipes com seus respectivos membros.  

Após a formação dos grupos, sorteamos os filósofos para cada equipe, a saber: Equipe 

01: Aristóteles e Descartes; Equipe 02: Hobbes e Rosseau; Equipe 03: Marx e Sartre. 

Posteriormente, disponibilizamos o conteúdo para a construção do mapa conceitual, com um 

tempo de cinquenta minutos para a construção e discussão, sendo estas virtualizadas através de 

plataforma. Os alunos se reuniram em salas específicas, de acordo com os autores, e com nossa 

participação, foi construído o mapa conceitual, tendo cada equipe, após a elaboração, 10 minutos 

para apresentação.  

Surpreendido, os discentes e suas equipes responderam prontamente, o desafio de criar 

os mapas e fazer outra estratégia de ensino, conforme apresentado abaixo.  

 Ao final da estratégia, solicitamos que eles avaliassem como tinha sido o momento e eles 

relataram mais uma vez que haviam gostado e que seria uma forma de integração entre a turma e 

socialização do conhecimento. Segue os mapas construídos, organizado por equipe.  

 

Figura 2: Mapa Conceitual construído pelos discentes de uma determinada equipe.  

 

 Fonte: Autores (2020) 
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4 Considerações finais 

 

Quando os docentes e a instituição de ensino superior estão dispostos a proporcionarem 

novas estratégias para o ensino, podemos observar que temos um ganho significativo na 

aprendizagem.  

As metodologias inovadoras ativas de aprendizagem são verdadeiras revolução para o 

ensino, consequência direta da mudança do protagonismo na sala de aula. O padrão tradicional 

onde se tinha a figura do professor com posição de autoridade e alunos figurando unicamente em 

posição passiva, foi deixada de lado e abrindo novos espaços para a figura de um professor 

orientador e de alunos figurando em posições ativas e passivas. 

Uma das características fundamentais dessas metodologias inovadoras ativas de 

aprendizagem é o uso da tecnologia a favor do ensino, por exemplo, as leituras e os debates em 

sala de aula, os estudos de casos práticos, a pesquisa de campo, a introdução de jogos e 

brincadeiras, a introdução de filmes para debate e os estudos em grupo. Ou seja, o que antes do 

século XXI era visto como algo que prejudicaria o ensino e o processo de aprendizagem dos 

alunos, hoje é visto como imprescindível para todo o processo educacional, e de forma muito 

positivo para as instituições, bem como para os docentes e discentes.  

Os resultados obtidos com a utilização dessas metodologias inovadoras ativas de 

aprendizagem seriam o protagonismo do aluno que passa a ter o livre arbítrio de escolher qual a 

sua melhor forma de aprendizagem (vídeo aulas, slides, resumos, apresentações), de acordo com 

o seu próprio ritmo, tornando a forma de aprendizagem em si bem mais dinâmica e mais 

interessante ao aluno. Resultado direto disto seria a melhora do seu engajamento e da sua 

motivação, além de proporcionar o desenvolvimento de habilidades importantes para o mercado 

de trabalho futuro, como a autonomia, autoestima e autoconfiança. O que traz uma nova 

roupagem para o ensino. 
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Capítulo 10 

APRENDENDO A HISTOLOGIA DO TECIDO EPITELIAL COM A PINTURA EM TELA: UMA 

PRÁTICA DIFERENCIADA PARA O ENSINO MÉDIO 

 

   LEARNING THE HISTOLOGY OF THE EPITHELIAL TISSUE WITH PAINTING ON CANVAS: A 

DIFFERENTIATED PRACTICE FOR HIGH SCHOOL 

 
João Vitor da Silva1 

José Rivaldo de Lima2 
Joana Andresa Campelo dos Santos3 

 Camilla Emanuella Borba Pereira4 
Jaqueline Inez de Santana5 

Maria Emília Oliveira de Carvalho6 

Jeanderson Marcelino da Silva7 
 

RESUMO: O presente artigo traz a proposta de uma sequência didática diferenciada acerca do 
ensino de Histologia na disciplina de Biologia, a qual foi realizada em uma unidade de ensino 
pública estadual no município de Vitória de Santo Antão – PE. As atividades consistiram em 
mediações para a produção de pinturas em telas pelos estudantes, para representação do Tecido 
Epitelial de diferentes órgãos, assim como suas especializações de membrana, a partir de 
materiais de baixo custo e também duráveis como alternativa de contornar a falta de 
equipamentos sofisticados no laboratório de Biologia. Através da execução desta ação, observou-
se uma melhora significativa na comunicação entre estudante e professor, resultando em um 
ensino mais atrativo e menos monótono e abstrato, além de garantir o desenvolvimento de várias 
outras habilidades por parte dos estudantes, corroborando o processo de ensino e aprendizagem, 
ao preencher as lacunas que eram deixadas no ensino de Histologia. 
 
Palavras-chave: Tecido epitelial. Ensino de Biologia. Ensino médio. 
 
ABSTRACT: The current article proposes a differentiated didactic sequence about the teaching of 
Histology in the discipline of Biology, which was carried out in a state public education unit in 
Vitória de Santo Antão city – PE. The activities consisted of mediations for the production of 
paintings on canvas by students, for representing the epithelial tissue of different organs, as well as 
its membrane specializations, from low-cost and durable materials as an alternative to circumvent 
the lack of sophisticated equipment in the Biology laboratory. Through the execution of the 
practical activity, there was a significant improvement in the communication between student and 
teacher, resulting in a more attractive and less monotonous and abstract teaching, in addition to 
ensuring the development of various other skills by students, corroborating the teaching and 
learning process, when filling the gaps that were left in the Histology teaching. 
Keywords: Epithelial tissue. Biology teaching. High school. 
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Introdução 

 

O ensino de Histologia possui como foco o estudo dos tecidos, os quais são constituídos 

por um conjunto de células e pela matriz extracelular (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). Esses 

dois componentes são morfologicamente e funcionalmente parecidos, pois trabalham em 

cooperação para formar os mais variados órgãos, coordenando desde a sua formação e estrutura, 

até o funcionamento dos mesmos (ALBERTS et al., 2004). Em outras palavras, o estudante 

compreende a constituição do tecido, sua origem, e sua fisiologia (FREITAS, 2015). 

No entanto, o ensino de Histologia na disciplina de Biologia ainda é compreendido como 

algo muito complexo e de difícil assimilação por grande parte dos estudantes, sendo argumentado 

como conteúdos distantes e abstratos, sendo assim, construída ideias meramente imaginativas, 

sem de fato uma consolidação do conteúdo ensinado (ROCHA et al., 2015; SILVA, 2018). Como 

forma de sanar esse problema, é relevante a visualização dos tecidos para propiciar maior 

entendimento dos estudantes acerca dos objetos de conhecimento da Histologia, destacando-se 

dessa forma, a utilização de atividades práticas para melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem (SILVA, 2018). 

O Brasil soma aproximadamente cerca de 28 mil unidades de ensino que oferecem o 

ensino médio. Destas, 68,1% é da rede de ensino estadual, 29,2% pertence a rede privada e 2,7% 

das unidades são fomentadas pela União e municípios. Todavia, de toda essa porcentagem, 

somente 51,3% das instituições de ensino apresentam em sua estrutura funcional os laboratórios 

de Ciências e Biologia para a execução de atividades práticas (BRASIL, 2017). 

Em contrapartida, as dificuldades apontadas para realização de atividades práticas não se 

restringem a presença de laboratórios. Existem uma gama de impasses que impossibilitam o 

trabalho de práticas histológicas, desde a ausência de microscópios até mesmo a ausência de 

lâminas de qualidade e de outros materiais necessários (OLIVEIRA, 2017). Dessa forma, é 

relevante salientar que deste percentual de 51,3% de instituições de ensino que possuem 

laboratórios, nem todos encontram-se equipados com os materiais necessários para realização de 

atividades práticas (BRASIL, 2017).  

Baseado nesses dados, sabe-se que a Histologia é uma das áreas da Biologia que 

necessita da microscopia para apresentar imagens reais, sendo assim, sofre veementemente com 

a falta dos laboratórios e de materiais para realização de atividades práticas, o que acaba 

limitando ainda mais o contato dos estudantes às situações didáticas de natureza teórica em sala 

de aula (SILVA, 2018). 

Levando em consideração a carência que a maioria das escolas apresentam por não 

possuírem laboratórios, além de outros materiais que venham auxiliar na facilitação do processo 

de ensino e aprendizagem frente os conteúdos de Histologia, os docentes devem então buscar 

novas estratégias e novos recursos didáticos que possam vir a contribuir para o estudante 

compreender e assimilar de maneira significativa esses objetos de conhecimento (SOUZA, 2007). 
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Logo, a realização de outras atividades de caráter prático pode ser uma alternativa viável 

para que o professor consiga sanar este impasse, proporcionando para os estudantes uma 

experiência desafiadora, que pode resultar de forma mais efetiva em uma aprendizagem mais 

significativa, além de desenvolver competências de interpretação de imagens e informações 

(KRASILCHIK, 2008; LIMA et al., 2016). 

Portanto, é relevante o uso de diferentes estratégias metodológicas que provoquem o 

interesse dos estudantes em aprender os conteúdos, de modo a facilitar sua compreensão 

(KUPSKE et al., 2012). Ainda, é possível que os estudantes tenham uma vivência para além de 

um processo de aprendizagem passivo, mas que os mesmos fiquem engajados a partir de uma 

proposta diferenciada ao serem atores responsáveis pela construção de seus próprios 

conhecimentos (OLIVEIRA, 2017). 

Como forma de contribuir com as lacunas deixadas ao longo deste processo de ensino e 

aprendizagem acerca da Histologia na disciplina de Biologia, apresentamos neste artigo uma 

proposta de atividade prática diferenciada, utilizando como método para tal a produção de pinturas 

em telas pelos estudantes, para representação do Tecido Epitelial de diferentes órgãos, bem 

como suas especializações de membrana, utilizando-se de materiais de baixo custo e também 

duráveis, uma vez que muitas das unidades de ensino não dispõem de laboratórios e materiais 

necessários para a realização de atividades práticas mais elaboradas. 

 

Fundamentação Teórica  

 

Considerações sobre o Tecido Epitelial 

O tecido epitelial é formado por células poliédricas, justapostas e altamente coesas, 

devido à baixa quantidade de matriz extracelular disponível. É originado a partir dos três folhetos 

embrionários: ectoderme, mesoderme e endoderme, e separado do tecido conjuntivo subjacente 

pela lâmina basal. Os epitélios são responsáveis por revestir e delimitar superfícies corporais, 

tanto internamente quanto externamente, atuando na proteção, absorção, permeabilidade seletiva 

e percepção de estímulos. Além de formar as glândulas, responsáveis pela secreção. Dessa 

forma, divide-se em tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular (ROSS; PAWLINA; 

BARNASH, 2012; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). 

O tecido epitelial de revestimento é classificado de acordo com o formato das células 

(pavimentosas, cúbicas ou colunares) e número de camadas encontradas. Recebe o nome de 

epitélio simples, quando possui apenas uma camada, e estratificado, quando apresenta duas ou 

mais camadas. O tecido epitelial simples se subdivide em: pavimentoso, cúbico e colunar. 

Enquanto o tecido epitelial estratificado é subdividido em pavimentoso queratinizado, pavimentoso 

não queratinizado, cúbico, colunar e de transição (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013; MOREIRA, 

2015; KIERSZENBAUM; TRES, 2016). 

Os epitélios simples são encontrados revestindo o interior dos vasos sanguíneos e de 

cavidades como a pleural, peritoneal, intestinal, entre outras. Já os epitélios estratificados formam 
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os ductos de diversas glândulas e a epiderme, além de revestir a cavidade oral, o esôfago, a 

vagina e muitos outros órgãos. Há ainda o epitélio pseudoestratificado, encontrado no epidídimo, 

ele recebe esse nome porque suas células possuem diferentes tamanhos e seus núcleos 

encontram-se em diferentes planos, dando a ideia de que se trata de um epitélio estratificado, 

todavia, ele é um epitélio simples (GARTNER; HIATT, 2007).  

Já o tecido epitelial glandular forma as glândulas, estruturas originadas da proliferação e 

diferenciação de células epiteliais que invadiram o tecido conjuntivo. Podem ser unicelulares ou 

multicelulares, e são classificadas como exócrinas quando possuem um ducto que transporta a 

secreção para o meio externo ou para o interior de uma cavidade; e endócrinas, quando não 

possuem ductos, liberando os hormônios diretamente na corrente sanguínea. Glândulas sebáceas 

e sudoríparas são exemplos de glândulas exócrinas, enquanto, a tireoide e adrenal são 

classificadas como glândulas endócrinas (KIERSZENBAUM; TRES, 2016; OLIVEIRA et al., 2019). 

Uma característica importante dos epitélios é a presença de especializações celulares 

como as zônulas de adesão, desmossomos e junções gap que garantem a adesão entre as 

células e a vedação do espaço intercelular. Além de possuírem microvilosidades, que aumentam a 

superfície de contato, e os cílios que atuam no deslocamento de partículas (SALMITO-

VANDERLEY; SANTANA, 2015). Para visualização dos tecidos é necessário fazer o uso do 

microscópio, devido à dimensão das células e de seus componentes citoplasmáticos, além de ser 

indispensável o uso de corantes, afinal, a grande maioria dos constituintes intra e extracelulares 

são transparentes (AMARAL; OLIVEIRA; AMARAL, 2018).  

Os corantes mais utilizados nos procedimentos histológicos são a Hematoxilina e a Eosina 

(H.E). A Hematoxilina é um corante básico que cora em azul-violeta componentes celulares 

ácidos, como o núcleo celular (rico em ácido desoxirribonucleico – DNA e ácido ribonucleico – 

RNA). Enquanto a Eosina é um corante ácido, responsável por corar em rosa estruturas básicas 

presentes na célula, como componentes e organelas encontradas no citoplasma (TIMM, 2005). 

 

Ensino de Histologia: Dificuldades e novas metodologias 

Durante uma breve busca pelo tema de Histologia nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (PCNEM) e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), constatou-se que 

o estudo dos tecidos não é tratado de forma explícita, mesmo sendo um tema fundamental para o 

entendimento de outros temas como Anatomia e Fisiologia (BRASIL, 1997; BRASIL, 2017). De 

acordo com Freitas (2015), os assuntos devem ser ministrados de forma lógica, partindo do 

estudo das estruturas microscópicas às macroscópicas, sendo assim, é necessário que as células 

e os tecidos sejam abordados anteriormente ao estudo dos sistemas do corpo humano. 

Dessa forma, é importante que os tecidos sejam abordados, não apenas como sendo um 

conjunto de células, mas enfatizando toda a sua complexidade e organização, afinal, quando 

entende-se a composição dos tecidos é possível compreender questões mais complexas como 

formação dos órgãos, fisiologia, evolução e diversidade (FREITAS, 2015; DIAS; CARLA, 2018). 

De acordo com Silva (2018), é de suma importância a utilização de recursos visuais, como o 
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microscópio, para o estudo da Histologia, uma vez que é possível visualizar melhor as estruturas 

apresentadas durante as aulas teóricas, através das lâminas histológicas. 

No entanto, vale ressaltar que a maioria das escolas brasileiras não dispõem de 

laboratórios e equipamentos, sendo assim, as aulas práticas são limitadas ou inexistentes, 

principalmente na rede pública de ensino (LIMA et al., 2016). Essa escassez de recursos nas 

escolas, dificulta o trabalho dos professores e prejudica diretamente a aprendizagem dos 

estudantes, já que, a aula torna-se tradicional, com o ensino centrado na figura do docente que 

utiliza como recursos didáticos apenas o trio quadro-giz-livro (KELLER et al., 2011; VIGARIO; 

CICILLINI, 2019). 

Todavia, independente das condições da escola, o docente deve ter a responsabilidade 

de motivar os estudantes, tornando o ensino atrativo e prazeroso. Afinal, não é necessário um 

laboratório com equipamentos caros para que isso seja possível, uma vez que, é possível 

desenvolver aulas atraentes utilizando materiais de baixo custo e o espaço da própria sala de 

aula, de acordo com a realidade da escola (CRUZ, 2008). Santos (2019) aponta o uso de 

fotografias, desenhos e confecção de peças de biscuit como uma prática educativa inovadora e 

lúdica para o ensino de Histologia, que contribui para a internalização dos conteúdos ministrados.  

Matos e seus colaboradores (2015), destacaram que durante uma prática com desenhos 

foi perceptível o entusiasmo e interesse dos estudantes, tendo em vista que eles estavam 

desenvolvendo várias habilidades e conseguindo estabelecer significado com os conteúdos 

previamente estudados. Fica claro que o desenho é uma opção viável para escolas que não 

possuem laboratórios, afinal, podem aproximar o universo microscópico e abstrato dos 

estudantes, além colocá-los como agentes ativos no processo de aprendizagem (ORLANDO et al., 

2009; SANT’ANA et al., 2017). No entanto, é necessário que o professor planeje a atividade de 

forma crítica para que os objetivos da aula sejam alcançados, atuando como um mediador do 

conhecimento (NICOLA; PANIZ, 2016). 

 

Aspectos Metodológicos 

  

O presente artigo consta de um relato de experiência, cuja a intenção é de descrever uma 

sequência didática, resultado de uma prática desenvolvida em turmas de 1º ano do ensino médio 

em uma escola pública estadual no município de Vitória de Santo Antão - PE. A prática 

diferenciada apresentada neste trabalho, foi resultado do pensamento coletivo de discentes 

graduandos(as) do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de 

Pernambuco, vinculado ao Centro Acadêmico de Vitória, a qual envolve a proposta de uma 

atividade de natureza prática diferenciada para o ensino de Biologia, com foco em conceitos 

histológicos, especificamente envolvendo o Tecido Epitelial.  

Dessa maneira, a sequência didática foi dividida em três momentos: I. Aulas teóricas 

acerca do conteúdo de Tecido Epitelial; II. Aula prática diferenciada sobre os diferentes tipos de 

estruturas do Tecido Epitelial; III. Apresentação do material produzido na aula prática. 
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No primeiro momento, foram ministradas as aulas teóricas, onde trabalhou-se a definição 

de Tecido Epitelial, suas principais funções, constituição celular e suas especializações 

(microvilosidades, estereocílios, cílios e flagelos), além dos tipos principais de epitélio. 

No segundo momento, executou-se a proposta de prática diferenciada deste presente 

estudo, onde a turma foi segregada em pequenos grupos de até cinco estudantes (o número de 

estudantes presente em cada grupo ficou a critério da professora responsável). Somado a isto, os 

tipos de estruturas do Tecido Epitelial foram sorteados, sendo este um critério justo, para que 

assim, não houvesse escolha por parte dos grupos no que tangesse os tipos estruturais de epitélio 

de revestimento desde os mais simples até aqueles com mais especializações. 

A atividade prática foi planejada para ser realizada com materiais de fácil acesso, baixo 

custo e ainda duráveis, já levando em consideração como critério para tal escolhas, a realidade de 

muitas das escolas públicas. Para execução da prática, foram necessários os seguintes materiais: 

potes com tintas nas cores (rosa claro, lilás/violeta e preta), pincéis, lápis grafite, tela para pintura 

(10x15cm), copos com água e papel toalha.  

Sendo o foco desta prática a realização de pintura das diferentes estruturas do Tecido 

Epitelial pelos estudantes, as cores das tintas foram escolhidas levando em consideração as cores 

mais conhecidas e vistas nas lâminas histológicas, como a Hematoxilina (coloração azul-violeta) e 

a Eosina (coloração rosa), já a tinta de cor preta foi escolhida para ser utilizada pelos estudantes 

para que pudessem delimitar a membrana entre as células.  

A tela para pintura foi escolhida por ser um material mais resistente e que pode ser 

mantida após a realização da prática no laboratório de Ciências e Biologia, caso a escola tenha, 

ou até com professor, para serem utilizadas em aulas posteriores como recurso de apoio didático. 

O lápis grafite foi utilizado para desenhar as diferentes estruturas na tela, já o copo com água para 

limpar os pincéis durante a troca de cores e o papel toalha para que os estudantes pudessem 

enxugar os pincéis. 

No terceiro momento, ao finalizar as pinturas, cada grupo teve que expor de forma sucinta 

para os demais grupos e professor, os critérios utilizados para definir os componentes presentes 

em cada uma delas, além de citar a classificação do tecido, função e onde o referido tipo pode ser 

encontrado. 

 

Resultados e Discussão 

  

A partir da proposta de atividade prática diferenciada, os estudantes puderam 

compreender muitos dos conceitos complexos e abstratos ligados ao conteúdo de Tecido Epitelial, 

de forma interativa e mais atraente. Por meio da qual, puderam sair um pouco do modelo 

tradicional de ensino, no qual o docente é detentor único do conhecimento e os estudantes meros 

receptores deste, porém, um processo de ensino e aprendizagem eficaz é o que coloca estes 

sujeitos como atores principais no processo de construção do conhecimento. 
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Com isso, as turmas foram divididas em grupos para que assim pudesse ocorrer o 

desenvolvimento de outras competências, por parte dos estudantes, como exemplo, o trabalho 

mútuo e cooperativo, visto que o conhecimento deve ser construído e compartilhado 

conjuntamente e não de forma isolada. 

Segundo Krasilchik (2008), aulas práticas são as mais apropriadas em meio as 

modalidades didáticas já existentes, visto que essas aulas de cunho prático detém as funções de 

despertar e manter o nível de interesse dos estudantes; de compreensão dos conceitos mais 

básicos; do desenvolvimento da capacidade de solucionar problemas e de desenvolver 

habilidades. 

Figura 1: Grupo realizando o processo de pintura do Tecido Epitelial Simples 

Pavimentoso. 

 

         Fonte: Os autores. 

Figura 2: Estudante de um dos grupos contribuindo no processo de pintura da estrutura 

do Tecido Epitelial Simples Colunar. 

 

        Fonte: Os autores. 

 

Em ambas as figuras (1 e 2), pode-se perceber a concentração e dedicação que foi 

colocada em prática para que o produto final do trabalho fosse o melhor possível, os estudantes 

se preocuparam atentamente em buscar o conteúdo visto nas aulas teóricas, seja por meio de 

anotações e consulta com os demais colegas, seja por mediação do professor. Por meio dessa 

troca conjunta do conhecimento, foi possível resgatar informações extremamente necessárias, 

como exemplos, a quantidade de camadas de células que cada uma das diferentes estruturas de 

Tecido Epitelial apresenta, bem como o formato das células de cada uma delas. 

Esse foi um ponto de grande destaque de contribuição da aula prática, já que a ideia de 

número de camadas e formato das células geraram muita confusão durante o transcorrer das 

aulas de natureza teórica, o que pôde ficar mais claro e evidente para os estudantes em 
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consonância com a realização desta prática histológica diferenciada, sem a necessidade do uso 

de microscópios e materiais mais sofisticados e de alto valor. 

Visto que nesse contexto, as atividades práticas permitem aos estudantes o raciocínio 

sobre o mundo de forma mais científica, podendo estes desenvolver um leque mais amplo de 

aprendizados como o ensino baseado em um viés investigativo, estimulando diversas outras 

habilidades, como exemplos, a observação, organização de dados, discussão e reflexão. Com 

isso, os estudantes se tornam sujeitos ativos no processo de produção do conhecimento no 

campo da aprendizagem (VIVIANI; COSTA, 2010).  

Finalizado o processo de pintura pelos grupos, cada um deles tiveram que realizar uma 

breve e sucinta apresentação do que foi produzido durante a aula prática, para os demais grupos 

e professor mediador, apontando os critérios utilizados para definir os componentes presentes em 

cada uma das diferentes estruturas do Tecido Epitelial, além de citar a classificação, função do 

tecido e onde o referido tipo pode ser encontrado. Desta forma, a prática além de ser um recurso 

didático diferente, pôde ser utilizada para revisar o que foi visto na teoria de forma mais clara e 

divertida, pois as aulas práticas são apontadas como fundamentais, em especial para as 

disciplinas de Ciências da Natureza, pois acabam permitindo aos estudantes vivenciar a 

experiência com relação aos conteúdos teóricos já trabalhados (RESES, 2010).  

 

Figura 3: Resultado final de três das pinturas referentes ao Tecido Epitelial Simples 

Pavimentoso, Estratificado de Transição e Estratificado Pavimentoso, em ordem respectiva de 

cima para baixo. 

 

Fonte: Os autores. 

 

É importante destacar que, mesmo diante de todos os benefícios já conhecidos em 

relação ao delineamento das atividades práticas, sabe-se que ainda representam uma parcela 

muito pequena das aulas presentes no espaço educacional e segundo Viviani e Costa (2010), 

umas das dificuldades mais acentuadas do processo de ensino e aprendizagem nas aulas de 

Biologia é a carência de práticas, sendo dados como motivos para este fato a falta de espaço e 
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materiais para realização de ações dessa natureza. Levando este fato em consideração, todas as 

telas produzidas pelos estudantes foram doadas a professora da unidade de ensino, para que 

assim, possam ser utilizadas em aulas sobre o Tecido Epitelial e então contribuir no processo de 

facilitação de ensino e aprendizagem em outras turmas. 

 

Considerações Finais 

 

A atividade prática diferenciada apresentou-se como de grande contribuição ao processo 

de ensino e de aprendizagem sobre o conteúdo histológico de Tecido Epitelial, por meio da qual, 

os estudantes engajaram-se em conjunto para assimilar os objetos de conhecimento já 

presenciados em aulas teóricas. Alguns adventos desse conteúdo sem a utilização de aulas 

práticas têm deixado lacunas, dificultando ao estudante a apropriação do conhecimento. Todavia, 

as dúvidas puderam ser sanadas com a realização da prática proposta neste estudo. Frisamos o 

necessário e considerado urgente a ser desenvolvido nas aulas práticas de Histologia pelos 

professores no âmbito educacional, visto que, é por meio destas que os estudantes conseguem 

sair do abstrato e então compreender melhor a riqueza dos conteúdos presentes na disciplina de 

Biologia e suas relações com o cotidiano. 
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Capítulo 11 

ARTICULAÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM ATRAVÉS DO PROJETO ‘MONITORIA NA 

ESCOLA’: UM EXPERIMENTO PILOTO EM UMA ESCOLA PÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 

ARTICULATION OF TEACHING-LEARNING THROUGH THE PROJECT 'MONITORING AT SCHOOL': A 

PILOT EXPERIMENT IN A PUBLIC SCHOOL IN THE STATE OF BAHIA - BRAZIL 

Rafael Arcanjo Tavares Filho1 
Alessandra Santos de Assis2  

Marina Gonçalves Guimarães3 
Aline de Jesus Garcia4 

Caíque Adlherme Rabelo Novaes5 
Emerson Costa Farias6 

 

RESUMO: O Projeto-piloto “Monitoria na Escola” foi o resultado de intervenção da Ação Curricular 
em Comunidade e Sociedade (ACCS) Educação em Rede da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) em uma escola da rede pública de ensino do do Estado da Bahia. Contr ibuiu com a 
melhoria das condições de ensino e aprendizagem de estudantes do Ensino Médio, realizando 
grupos de reforço para os conteúdos trabalhados em sala de aula. Para isso, o projeto contou com 
22 monitores voluntários que cursavam diversas licenciaturas da UFBA e atendeu em média 250 
alunos por semana, durante o primeiro semestre de 2019. O projeto foi avaliado positivamente por 
todo corpo escolar e pelos monitores, reforçando a importância da Extensão no papel formador da 
universidade, contribuindo para melhoria do desempenho escolar e despertando no estudante do 
ensino médio possibilidades antes impensadas de acesso à universidade pública de qualidade. 

Palavras-chave: Monitoria. Extensão. Aprendizagem. 

ABSTRACT: The “Monitoring at school” pilot project was the result of intervention by the Curricular 
Action in Community and Society (ACCS) Network Education at the Federal University of Bahia 
(UFBA) in a public school in the State of Bahia. It contributed to the improvement of teaching and 
learning conditions for high school students, organizing reinforcement groups for the contents 
worked in the classroom. To this end, the project had 22 volunteer monitors who were attending 
various degrees at UFBA and served an average of 250 students per week dur ing the first 
semester of 2019. The project was positively evaluated by the entire school body and by the 
monitors, reinforcing the importance of Extension in the formative role of the university, contributing 
to the improvement of school performance and awakening in the high school student previously 
unthinkable possibilities of access to quality public universities. 

Keywords: Monitoring. Extension. Learning. 

 
INTRODUÇÃO 
 

A Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade (ACCS) é um componente curricular 

da Universidade Federal da Bahia (UFBA) que reúne estudantes de diversos cursos para 

desenvolvimento de atividades multi e interdisciplinar, conforme Resolução Nº 01/2013 (PROEXT, 

sd). Consiste em ações de extensão universitária no âmbito da criação, tecnologia e inovação, 
                                                             
1 Graduado em Nutrição pela Universidade do Estado da Bahia, Graduando em Bacharelado Interdisciplinar em 
Saúde pela Universidade Federal da Bahia. Bolsista de Extensão no País do CNPq – Nível C. E-mail: 
tavaresfilhor@gmail.com 
2 Doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (FACED/UFBA). Coordenadora da Ação 
Curricular em Comunidade e Sociedade - Educação em Rede. E-mail: alessandra.assis@gmail.com 
3 Graduanda em Bacharelado Interdisciplinar em Saúde pela Universidade Federal da Bahia. Equipe Executora. 
4 Graduanda em Bacharelado Interdisciplinar em Saúde pela Universidade Federal da Bahia. Equipe Executora. 
5 Graduando em Bacharelado Interdisciplinar em Saúde pela Universidade Federal da Bahia. Equipe Executora. 
6 Graduado em Filosofia pela Universidade do Estado da Bahia. Professor da Rede Estadual de Ensino da Bahia. 
Mestrando pelo Programa de Pós-graduação em Filosofia (PPGF/ UFBA). 
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promovendo o intercâmbio, a reelaboração e a produção de conhecimento sobre a realidade com 

perspectiva de transformação. Envolve estudantes e professores da Universidade em trabalhos 

com grupos da sociedade com apoio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT). 

Especificamente, a ACCS “Educação em Rede: articulação entre a UFBA e a escola 

básica” pretende fortalecer a relação entre a UFBA e escolas da Educação Básica criando um elo 

de acesso através da extensão universitária. O objetivo é contribuir com a melhoria das condições 

do ensino-aprendizagem dos universitários em um espaço concreto de produção de saberes, bem 

como visando contribuir para a melhoria da educação em escolas públicas. Os estudantes 

universitários matriculados nesse componente, desenvolvem habilidades de resolução de 

problemas, com o intuito de planejar, produzir e avaliar ações coletivas na escola numa ótica 

crítica e reflexiva, ética e inovadora.  

Nos últimos anos, esse componente tem atuado no Colégio Estadual Thales de Azevedo - 

escola da rede pública de ensino que atende estudantes do Ensino Médio (nos turnos matutino e 

vespertino) e educação profissionalizante de Jovens e Adultos (no turno noturno) e está localizado 

no Bairro Costa Azul (Salvador – BA) -, desenvolvendo atividades a partir de diagnóstico das 

principais necessidades e interesses da escola, chamadas internamente de Projetos de 

Intervenção (PI). Dentre os PI desenvolvidos pela ACCS nessa escola, têm-se rodas de conversa, 

onde se convidam palestrantes para debater diversos temas escolhidos pela comunidade escolar; 

a rádio-escola, projeto em implantação e que conta com o apoio da Escola de Comunicação da 

UFBA; a tutoria, projeto em que estudantes universitários auxiliam na articulação do diálogo de 

professores e estudantes para melhoria do processo de ensino-aprendizagem, dentre outras. 

O PI ‘Monitoria na Escola’ já havia sido cogitado dentro do grupo de estudantes da ACCS 

em semestres anteriores, porém o desencontro entre calendário acadêmico da UFBA e o ano 

letivo da escola dificultou a implementação das atividades previstas em outras ocasiões. É em 

2019.1, contando com a coordenação dos autores deste artigo, e com condições mais favoráveis, 

que a ação foi planejada e executada como experimento-piloto, tendo como base um Projeto 

escrito que detalhou as etapas de execução, implementação, acompanhamento e avaliação 

(TAVARES FILHO, et al, 2020). 

A “Monitoria na Escola”, embasou-se em diálogos com pensadores contemporâneos da 

educação como Paulo Freire, em clássicos como Educação como prática de liberdade (2009), 

Pedagogia da autonomia (1996) e Pedagogia da indignação (2000) e Anísio Teixeira, em 

Educação não é privilégio (1994), assumindo o caráter extensionista da Universidade tão bem 

discutido por Boaventura de Sousa Santos, em A universidade no século XXI (2004).  

Assim, articulou como objetivo principal auxiliar os estudantes do Colégio Estadual Thales 

de Azevedo em seus estudos, para que alcançassem melhor desempenho escolar, aprimorando 

os conhecimentos básicos (do ensino fundamental I e II) para reforçar a continuidade do processo 

de ensino e dialogar com uma educação libertadora, autônoma e decolonial, que pudesse 

incentivar a experiência do sujeito e as interseccionalidades (AKOTIRENE, 2018) em seu percurso 

formativo. Nesse sentido buscamos realizar um diálogo constante com os professores e 
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coordenação pedagógica, para melhor planejar as metas de reforço do ensino, entendendo as 

demandas individuais das turmas, assim como um contato mais próximo com o corpo estudantil, 

acolhendo não só suas necessidades de reforço dos conteúdos, mas também suas experiências 

subjetivas de relações interpessoais com toda comunidade escolar, valorizando suas formas 

próprias de aprendizado.  

Neste artigo, reunimos as informações mais relevantes referentes ao planejamento, 

execução e avaliação deste experimento, para incentivar outras experiências de extensão que 

façam diálogo entre o ensino superior e básico. Algumas informações específicas poderão ser 

colhidas no Projeto original7 (TAVARES FILHO et al, 2020) que conta com as etapas de 

planejamento. Focaremos aqui na explanação da execução e avaliação do experimento-piloto, 

realizando, quando pontual, uma análise conceitual e teórica sob as ações para melhor articular o 

desenvolvimento.  

 

METODOLOGIA:  

 

Trata-se de um experimento piloto realizado em uma escola pública do Estado da Bahia, 

atendendo exclusivamente estudantes do Ensino médio dos turnos matutino e vespertino (não foi 

possível incluir estudantes do ensino noturno caracterizados em Educação de Jovens e Adultos), 

e apresenta-se como resultado do Projeto de Intervenção Monitoria na Escola, da ACCS 

Educação em Rede (UFBA). Ocorreu no período de março a agosto de 2019, envolvendo todas as 

etapas de execução do Projeto.  

Foram desenvolvidas ações coordenadas para a implementação deste experimento, 

visando auxiliar o processo de aprendizagem dos estudantes nas diferentes áreas de 

conhecimento, em diálogo constante com a comunidade escolar. Para isso, foi fundamental 

discutir o Projeto desde a sua concepção, abrindo possibilidade de mudança de métodos para que 

os objetivos fossem alcançados, assim como de flexibilização do trabalho, com atenção às 

condições concretas para a realização das ações. O trabalho foi coordenado pela Equipe 

Articuladora do Projeto de Monitoria na Escola, composta por estudantes do Bacharelado 

Interdisciplinar em Saúde da UFBA matriculados na ACCS Educação em Rede no semestre 

2019.1, que escrevem este trabalho, tendo como orientadora a professora responsável pela 

ACCS.  

O trabalho consistiu no atendimento aos estudantes realizado por uma equipe executora 

composta por 22 monitores voluntários: discentes da UFBA selecionados entre os cursos de 

licenciaturas em Letras, Matemática, Química, Biologia, Geografia e Física - além da 

disponibilidade de estudantes do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades de aplicar 

monitoria de História -, que recebiam auxílio-transporte financiado pela PROEXT. Esses monitores 

foram distribuídos por escalas de horários para auxiliar os estudantes em horários extraclasse, ou 

seja, aulas vagas, intervalos e no turno oposto à suas aulas, sanando as possíveis dúvidas, 

                                                             
7 Usamos Projeto, com P maiúsculo, em referência ao desenho escrito das ações; quando em minúsculo, projeto tem 
o sentido de dar ênfase às atividades realizadas durante o período do experimento-piloto.  
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levando exercícios de vestibulares/ ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e orientando quanto 

à resolução de exercícios propostos pelos professores. O monitor também era o responsável por 

articular o processo de reforço, cooptando os estudantes com maiores dificuldades nos assuntos 

de nível fundamental/ básico e auxiliando com resoluções de listas de exercício.  

A análise dos resultados se deu quali-quantitativamente. Focamos em quantificar a 

aderência dos estudantes ao projeto através de listas de presença, assim como as disciplinas 

mais procuradas durante o período de execução. Analisamos qualitativamente, os relatos obtidos 

em diálogos abertos, sem instrumentos de avaliação, documentados por cenas etnográficas que 

foram possíveis graças a rotina diária de contato com aquele corpo escolar, reunindo as 

sensações da participação tanto da comunidade escolar, quanto dos monitores, assim como dos 

próprios autores deste artigo, que vivenciaram a monitoria como experiência extensionista.  

 

ETAPAS DE EXECUÇÃO: 

 

O Projeto preliminar (TAVARES FILHO, et al, 2020) serviu para descrição da 

operacionalização desse experimento-piloto, e para melhor visualização neste artigo sintetizamos 

as ações em cinco etapas: 

 

1) ETAPA 1 – Planejamento: 

Inicialmente foi realizado um diagnóstico na escola, onde foi levantada a informação de 

que cerca de 50% do corpo estudantil do turno vespertino (que atendia em sua maioria estudantes 

do 1º ano do ensino médio) tinham reprovação, em especial nas disciplinas de Biologia e 

Matemática. Esses dados, segundo os professores, eram decorrentes da baixa acumulação de 

aprendizado dos conteúdos iniciais (do ensino fundamental) nessas matérias, e era intensificado, 

segundo os estudantes, pelo alto nível de exigência do ensino na escola. Outro ponto observado 

foi a necessidade de estudantes do 3º ano em reforçar os conteúdos trabalhados em sala de aula 

e que seriam aproveitados para o vestibular. Esse diagnóstico preliminar, justificou a necessidade 

dessa ação e modelou o Projeto escrito. 

A escrita e revisão do texto do Projeto teve como base as orientações de Gil (2002), 

sendo aprovado em discussões com a direção, coordenação pedagógica, professores, grêmio, 

líderes de sala e estudantes. Dentre as ações preliminares ao início desse experimento-piloto que 

constam no Projeto escrito estão:  

a) a seleção de estudantes de Graduação da UFBA para atuarem como voluntários 

conforme orientações pré-determinadas para atuação na monitoria na escola através de contato 

com os colegiados de licenciaturas da UFBA; 

b)  elaboração de listas de exercício com questões de fácil, média ou difícil resolução e 

módulos de conteúdo por tema, para consulta dos estudantes e/ou monitores, para auxiliar na 

visualização dos temas mais recorrentes em sala de aula;  
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c) organização do espaço físico para atendimentos dos estudantes da escola, chamado 

de “Espaço da Monitoria”, com sinalização (faixa, banner, setas) que indicavam aquele espaço 

como de uso da monitoria, pedindo a compreensão quanto ao silêncio; e a distribuição de cadeiras 

e mesas, assim como materiais necessários para o atendimento, como papéis de rascunhos, 

livros didáticos, lápis, borracha etc. A pedido da direção da escola, o espaço da monitoria ficou na 

área da cantina, onde os estudantes se reuniam para “filar” aula (“matar aula”, faltar a aula sem 

justificativa);  

d) divulgação do projeto entre pais, estudantes, professores e funcionários da 

comunidade, por meio de cartazes nos murais da escola, carta de informação aos pais, reuniões 

com professores, panfletos com informes utilizando linguagens contemporâneas de comunicação 

(como uso de memes, figurinhas e emotions) para atrair a atenção dos estudantes; diálogo com 

estudantes nas salas de aula, cartazes compartilhados por meio eletrônico (WhatsApp, Instagram, 

Facebook), tendo apoio da coordenação acadêmica, grêmio estudantil e líderes de sala para essa 

divulgação. 

 

2) ETAPA 2 - Preparação da equipe: 

Passada a primeira etapa preliminar de ações do Projeto, era o momento de preparar a 

equipe. Para isso, foram realizadas reuniões com os monitores selecionados para apresentação 

da proposta e do espaço físico da escola. Foi construída uma escala com horários de atendimento 

da monitoria, favorável aos horários disponibilizados pelos monitores. A coordenação do projeto 

elaborou instrumentos de frequência do monitor (para elaboração de certificado de carga horária 

no final do período da monitoria e de pagamento do auxílio-transporte) e de atendimentos 

realizados (listas de frequência constando nome do estudante, matéria que procurava monitoria e 

turma), que funcionaram como avaliação quantitativa do projeto. 

 

3) ETAPA 3 - Realização das atividades de monitoria: 

O atendimento aos estudantes na escola, começou efetivamente em maio de 2019. O 

monitor atendia aos estudantes que necessitavam de reforço e que buscavam o serviço da 

monitoria. A cada atendimento o monitor registrava em lista especifica o nome e turma do 

estudante e matéria, o que auxiliou na quantificação dos estudantes que participavam da monitoria 

e das disciplinas mais procuradas. 

Quando solicitados pela coordenação escolar, os monitores aplicavam monitoria para 

turmas em aulas vagas (por ausência de professores). Essa monitoria acontecia ocupando o 

tempo de aula de um professor que faltou ou que precisou se ausentar, ou mesmo ocupando um 

horário ainda não preenchido na grade da turma. Em geral, essas monitorias eram feitas pelos 

coordenadores do projeto juntamente a um monitor de Língua Portuguesa, que aplicavam 

monitoria de Redação a pedido dos estudantes. Da mesma forma, esses horários também 

serviam para mediar a relação entre estudantes e monitores, que inicialmente eram vistos como 

“substitutos” do professor. Por isso foi necessário que nesses espaços pudéssemos conversar de 
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forma horizontal com os estudantes, acolhendo suas demandas e intermediando um diálogo sobre 

suas relações com a equipe pedagógica do Colégio, fragilizadas pela hierarquização do 

conhecimento, ainda muito presente nas escolas, onde o ensino é feito apenas de professor para 

aluno8. 

 

4) ETAPA 4 - Acompanhamento do projeto: 

Durante todo o projeto os coordenadores estavam presentes na escola, se dividindo para 

ocupar todos os turnos (manhã e tarde, de segunda a sexta-feira) para resolução de problemas, 

diálogo com a comunidade escolar e observação atenta de todo experimento. Além da escrita de 

relatos, falas e acontecimentos que chamavam atenção nos turnos de atuação, reuniões semanais 

serviam para a troca de experiências e acompanhamento dialógico. Assim, foi possível realizar um 

levantamento por meio escrito, onde eram registradas as declarações verbais e não-verbais, que 

posteriormente foram analisadas via análise de discurso (WILLIG, 2008).  

 

5) ETAPA 5 – Análise dos resultados e Socialização do projeto: 

Como já explicitado, a análise dos resultados se deu quantitativamente, pela contagem 

das listas de frequência das atividades da monitoria, e qualitativamente analisando os relatos 

documentados ao longo do processo. 

Além da escrita deste artigo, a socialização dos resultados aconteceu em uma reunião 

com a coordenação escolar e demais membros da ACCS Educação em Rede, contando com a 

presença dos monitores e alguns estudantes. Em concomitante, foi publicado no Repositório 

Institucional da UFBA o projeto escrito (TAVARES FILHO et al, 2020) que também foi coletivizado 

em uma apresentação oral no Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFBA (em outubro 

de 2019).  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 

Os atendimentos foram iniciados em maio de 2019. A monitoria atendeu uma média de 

250 estudantes por semana, contando com aqueles atendidos em aulas vagas e os atendidos no 

Espaço da monitoria, que buscavam a monitoria por vontade própria. A ideia de deixar com que os 

estudantes buscassem a monitoria e não o contrário foi extremamente positiva, pois incentivou 

uma pedagogia autônoma para dar sentido ao protagonismo do processo de ensino-aprendizagem 

do estudante, como nos sugere Paulo Freire (1996).  

 

 

                                                             
8 Num sentido político, o termo aluno é usado propositadamente aqui para enfatizar uma relação de ensino vertical, 
onde o professor é o único detentor do conhecimento e anula a capacidade reflexiva do estudante de mediação do 
seu próprio aprendizado [a luno = sem luz]. Quando os monitores fazem essa intermediação derrubando barreiras 
hierárquicas, cria-se um ambiente de aprendizagem horizontal, incentivando também o compartilhamento de saberes, 
pois o estudante que tem maior domínio do conteúdo passa a ajudar aos demais, sempre sobre a tutela do monitor.  
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MONITORIAS DE REDAÇÃO EM AULAS VAGAS 

 

Apesar do receio inicial de haver baixa demanda, nos surpreendeu o bom engajamento do 

corpo estudantil, em especial nas monitorias em aulas vagas. A preocupação maior era a da 

resistência por ocuparmos um horário em que os estudantes estariam sem atividade escolar - de 

certa medida, “livres”. Nas aulas vagas optamos por aplicar monitoria de redação, em geral 

tuteladas por um dos coordenadores do projeto e um monitor de Língua Portuguesa, e contou com 

material disponibilizado por uma das professoras da área de Linguagens da escola. Essa escolha 

se deu em diálogo com os estudantes e somou-se a necessidade da escola de não possuir aulas 

de redação que auxiliassem os estudantes em seus estudos para o vestibular, e nem constar nas 

ementas da disciplina de Português técnicas específicas para esse fim, apesar dos assuntos 

tangenciarem questões como gramática, vocabulário e construção textual.  

Nessas monitorias, os estudantes foram incentivados a desenvolver técnicas de leitura e 

escrita, fundamentadas em teorias do ensino e em instrumentos técnicos de desenvolvimento de 

textos argumentativos, aplicadas pelos discentes de Letras e nesse espaço construímos uma rede 

de diálogo com os estudantes. Durante os meses de execução deste projeto um total de 1.761 

estudantes participaram das monitorias de redação, contagem feita a partir das listas de 

frequência.   

Poeticamente chamamos essas atividades de “encontros”, pois foram nelas que tivemos 

maior contato com as realidades educacionais das turmas e pudemos mergulhar no cotidiano da 

escola, observando na prática as teorias educacionais, sociais e políticas aplicadas àquele corpo 

estudantil. Nos encontros diários com algumas turmas foi possível presenciar cenas sociais que 

atravessavam o ensino-aprendizado e foram fundamentais para refletirmos sobre o papel desse 

projeto na escola e na formação acadêmica universitária. 

Entre uma cena e outra, ouvimos os relatos de estudantes que apresentavam dificuldade 

em entender os conteúdos que eram reproduzidos em sala de aula por conta da defasagem 

anterior aos temas básicos; atentos também, fomos sensível em acolher os dilemas adolescentes 

de descoberta da sexualidade, de pertencimento identitário de gênero e raça, das dificuldades e 

responsabilidades da vida dupla de trabalho e estudo e das condições sociais que intermediam a 

aprendizagem e que iam desde um ambiente familiar fragilizado ao contato próximo de 

experiências de violência e drogas.  

Foi no diálogo dos encontros, na escuta-ativa e na presença, que as redes educacionais 

se construíram, pois ali se deu um processo orgânico de confiança e empatia, peças fundamentais 

para construção de uma teia de saberes. Em muitos momentos os diálogos contribuíram também 

para reacender, em alguns estudantes, expectativas de vida e o desejo de ingressar ao ensino 

superior, em especial em uma universidade pública.  

Ao fazer o movimento do encontro com os estudantes, pudemos experimentar a prática de 

uma universidade que dialoga com as realidades sociais e de uma extensão universitária que se 

faz/ fez no momento presente, dando sentido prático às teorias de Boaventura de Souza Santos 
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(2004) que afirma que a escola de ensino superior, ao sair dos seus muros e tocar as realidades 

sociais como sendo próprias do processo formativo, deixa de ser meramente uma instituição 

técnica e passa a ser universidade (p.59)9.  

 

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS OU EM GRUPOS DE ESTUDOS: 

 

Os atendimentos individualizados no “Espaço da monitoria” também tiveram boa 

frequência, em especial no período de proximidade de avaliações, somando 1.225 atendimentos. 

Segundo somatório simples (sem tratamento de dados) realizado através das listas de frequência, 

as disciplinas mais procuradas, em ordem de procura, foram Redação (34,2%), Matemática 

(30,6%), Biologia (11,1%), Português (8,2%), Química (5,2%), Inglês (5,1%) e Física (3,5%). 

Geografia, História e Espanhol somaram juntas (2,1%).  

A alta procura por redação, como já discutido anteriormente, se deu pela falta dessa 

matéria na grade escolar. Em geral, estudantes do terceiro ano (que estudavam exclusivamente 

pela manhã) esperavam pela monitoria no turno vespertino para aprender técnicas, desenvolver e 

corrigir redações, ora produzidas em sala de aula ou mesmo realizadas no espaço da monitoria. 

Um ponto em comum observado nas falas dos estudantes que buscavam a monitoria individual de 

Redação era a capacidade dos monitores de criar mecanismos de ensino, utilizando termos, 

exemplos e jargões educativos próximos à realidade do estudante. 

As monitorias de matemática também tiveram alta procura, e o apoio do quadro de 

professores dessa matéria foi um atrativo para a procura da monitoria individual, e algumas vezes 

em grupos. Os professores, sensíveis ao projeto, disponibilizaram listas de exercício específicas 

com exercícios para auxiliar na monitoria, que também eram utilizadas como exemplos em sala de 

aula e, em algumas ocasiões, questões avaliativas. Isso fez com que a procura pela monitoria 

aumentasse exponencialmente nos últimos três meses, em especial no período próximo às 

avaliações trimestrais. Além disso, o apoio do projeto de monitoria nas Olimpíadas Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas em 2019, que teve sua primeira fase realizada no mesmo 

período, foi crucial para procura dos reforços. Algumas vezes, inclusive, devido à alta procura, 

estimulamos a inclusão de grupos de estudos: o monitor, ao mapear os estudantes que estavam 

reforçando o mesmo conteúdo, incentivava os que tinham maior domínio a ajudar os que tinham 

mais dificuldade, sempre fazendo a tutela desse processo; um percurso educativo benéfico para o 

entrosamento estudantil e que dialoga com a prática libertadora de Paulo Freire (2009).  

 Os estudantes que buscaram as monitorias de biologia e português, em geral faziam 

também em períodos próximos às avaliações, apesar dos altos índices de reprovação nessas 

matérias, segundo os professores. As monitorias de Química tiveram uma baixa procura e isso foi 

uma surpresa, pois segundo os professores, a necessidade dessa monitoria era alta. Vale 

                                                             
9 Para Boaventura de Souza Santos (2008), “a definição do que é universidade é crucial para que a universidade 
possa ser protegida da concorrência predatória e para que a sociedade não seja vítima de práticas de consumo 
fraudulento. A luta pela definição de universidade permite dar à universidade pública um campo mínimo de manobra 
para poder conduzir com eficácia a luta pela legitimidade” (p. 60). Para o autor, a universidade pública só é assim dita 
quando é capaz de desenvolver pesquisa, ensino e extensão.  
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identificar aqui a resistência de uma professora dessa matéria no início do experimento, que 

revelou “temer” sobre o que seria ensinado e como esse reforço se daria. Só após conhecer e 

conversar com os discentes de Licenciatura em química (a duas semanas para o fim) ela passou a 

incentivar suas turmas a procurar o reforço e isso pode ter sugerido à baixa procura. Física, ao 

contrário, teve uma procura alta pelo período em que tivemos monitor disponível, já que um único 

monitor entrou no projeto apenas a três semanas do fim.  

Geografia, História e Espanhol tiveram baixíssima procura pelos estudantes. Isso pode ter 

se dado ao fato de serem componentes em que a leitura é mais obrigatória e precisa ser feita 

individualmente, segundo relataram alguns estudantes ao final do projeto. 

De modo geral, a criação de uma rede de significados entre monitores e estudantes, que 

interpôs o processo de reforço, se deu, em especial, por uma construção educativa cartográfica10, 

articulada pela sensibilidade dos monitores em tocar as subjetividades existentes no processo de 

aprendizagem do estudante tecendo um diálogo aberto de produção de saberes. Essa rede 

contribuiu para adesão dos estudantes ao projeto, assim como para a boa avaliação por toda 

comunidade escolar. 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO: 

  

Foram reunidos relatos de estudantes da escola, monitores e equipe pedagógica para 

avaliação final deste projeto. Esses dados foram obtidos em conversas abertas, sem instrumento 

específico de coleta, sendo feitas tanto ao longo do processo (nos encontros diários) quanto em 

reuniões de acompanhamento com coordenação acadêmica e monitores, e na confraternização 

de culminância do projeto, que aconteceu em Junho de 2019 antes do recesso junino, comum à 

região.  

Todos monitores avaliaram positivamente a experiência da monitoria. Para eles, a 

proposta inovadora de sair da zona da universidade e chegar às escolas para auxiliar no ensino, é 

processo benéfico tanto para os estudantes, que participam da monitoria e melhoram seus 

rendimentos, tanto para os próprios monitores, que reforçam o que aprendem na universidade e 

adquirem experiência de ensino. Em geral, destacaram a empolgação do corpo estudantil com 

proposta inovadora no processo de ensino-aprendizagem naquela escola. Além disso, informaram 

que a monitoria, muito além de um reforço, serviu como apoio aos estudantes em almejar um 

ensino superior. Em muitos relatos sobre a experiência da monitoria, alguns monitores afirmaram 

que o contato dos alunos da escola básica com estudantes universitários favoreceu discussões de 

acesso à rede pública no ensino superior, como já discutido anteriormente.  

A avaliação dos professores e da direção ao projeto também foi positiva. O contato direto 

com a maior parte do quadro de professores que eram solícitos às demandas da monitoria, que se 

preocuparam em conhecer os monitores de suas matérias e trocar experiências, dialogar com as 

                                                             
10 Em Micropolíticas: Cartografias do desejo (2005), Guattari e Rolnik vão discutir que cartografias são experiências 
multáveis e por isso não podem ter metodologias estáticas. Nas palavras de Morin (2003, p. 6): “fazer o caminho, 
enquanto se caminha”.  
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turmas e fornecer dicas e informações importantes para o processo da monitoria, favoreceu para o 

êxito do projeto. Além disso, alguns professores relataram que o encontro com estudantes de 

licenciaturas, iniciantes ou experientes no processo de ensino, favoreceu para dar ânimo ao 

projeto pedagógico daquela escola, reverberando nas práticas de ensino dos mesmos. De modo 

geral, o entrosamento e a receptividade entre a monitoria, os professores e a coordenação foram 

facilitadores para o projeto.  

A avaliação da direção e comunidade escolar se deu no decorrer do projeto. Foi nesse 

processo de ajustes, reuniões e alinhamento de ideias que o projeto ganhou forma e coesão e 

assim, o progresso da Monitoria foi avaliado positivamente por toda escola, sendo reconhecido 

pela afirmação de muitos estudantes que afirmaram terem tido bons resultados nas provas do 1º 

trimestre devido aos reforços obtidos com o projeto.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

O projeto de Intervenção Monitoria na escola teve um alcance positivo na escola em que 

foi desenvolvido e o contato direto com todo o corpo escolar foi fundamental para o êxito. O 

projeto precisou ser interrompido por cortes orçamentários nas universidades federais no período 

de 2019.2, o que impossibilitou o pagamento do auxílio-transporte dos discentes monitores. Ainda 

assim, essa experiência se torna extremamente valiosa como exemplo de uma intervenção 

exitosa do papel da extensão da Universidade, que produz conhecimento ao gerar interação 

social. Concluímos este artigo na expectativa de dar continuidade ao projeto em futuras ocasiões 

e esperamos que essa experiência sirva de modelo para outras ações universitárias que 

potencialize o ensino-aprendizagem na educação básica.  
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Capítulo 12 

BIOPLÁSTICO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO FERRAMENTA DE ENSINO MÉDIO 

 
BIOPLASTIC: ENVIRONMENTAL EDUCATION AS A HIGH SCHOOL TOOL 

 

Marcos A. F. de Souza *1 
Sabrine Gemelli 2 

 Suelem F. F Coelho 3 

 

 

RESUMO: O presente trabalho da produção de bioplástico demonstra uma ponte entre o ensino 
de química e a educação ambiental, tornando-se possível um conhecimento sustentável e 
ecológico. O projeto foi desenvolvido com os alunos do 3° ano do ensino médio do curso técnico 
em química, os quais realizaram pesquisas bibliográficas acerca dos plásticos a fim de 
entenderem a relação envolvida com o meio ambiente; após sintetizaram o bioplástico utilizando 
como matéria prima o amido da batata e do milho, conseguinte a síntese, desenvolveram relatório 
englobando todas as reações e processos envolvidos durante a experimentação. A temática 
englobou diversos conceitos químicos dentre eles os polímeros, levando os discentes a 
entenderem de forma mais consistente as propriedades dos mesmos e relacionarem a relevância 
desse material com o meio ambiente. Essa proposta mostrou-se significativa no processo de 
aprendizagem dos discentes pois associou os conhecimentos científicos e os conhecimentos 
práticos do cotidiano. 
 
Palavras-chaves: Bioplástico; Ensino de Química; Meio ambiente. 
 
 
ABSTRACT: The present work on bioplastic production demonstrates a bridge between teaching 
chemistry and environmental education, making sustainable and ecological knowledge possible. 
The project was developed with students from the 3rd of high school in the technical course in 
chemistry, who carried out bibliographic research on plastics in order to understand the relationship 
involved with the environment; after synthesizing the bioplastic using potato and corn starch as a 
raw material, therefore the synthesis, developed a report encompassing all the reactions and 
processes involved during the experience. The theme encompassed several chemical concepts, 
including polymers, leading students to understand their properties more consistently and relate 
the relevance of this material to the environment. This proposal proved to be significant in the 
students' learning process because it combined scientific and practical knowledge of everyday life. 
 
Keywords: Bioplastic; Chemistry teaching; Environment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os grandes problemas ambientais causados pelos resíduos plásticos e o uso de recursos 

não-renováveis para a produção desses polímeros, tem gerado um grande interesse na produção 

de polímeros a partir de fontes renováveis. Nesse contexto, a Química por ser uma ciência que 

estuda as propriedades e transformações da matéria, apresenta diversas possibilidades de 

abordagens no processo de formação e aprendizagem do aluno, dentre essas possibilidades, a 

introdução de abordagens dos problemas ambientais existentes; que funcionam como uma 

conexão perfeita para abordar os conceitos de Química e concomitantemente despertar um olhar 

crítico no aluno acerca dos impasses ambientais que o cercam e procurar aplicar os 

conhecimentos teóricos na vida real, para resolução ou redução dos problemas ambientais. 

Partindo da perspectiva de aliar a Química com a Educação ambiental e simultaneamente 

a formação cidadã crítica dos alunos acerca da realidade ambiental caótica tão comum na 

atualidade, foi desenvolvido uma abordagem acerca da produção dos bioplásticos, como uma 

alternativa ecológica e mais sustentável em relação aos plásticos sintéticos que causam grandes 

prejuízos ao meio ambiente devido ao uso em grande quantidade, o que gera acúmulo de 

resíduos, além do tempo de degradação que demora muitos anos, com isso os resíduos vão se 

acumulando e afetando diretamente o meio ambiente e a sociedade. 

O tema gerador desse projeto e as estratégias aplicadas, colocaram o aluno como ser 

ativo no processo de aprendizagem, despertando no mesmo o interesse pelos problemas 

ambientais presentes no cotidiano e o estimulando a explorar alternativas mais sustentáveis 

aliando a isso, a Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. O objetivo do projeto foi despertar 

essa mudança no aluno, através da produção de um Bioplástico a partir do amido da batata 

inglesa (Solanum tuberosum L.) e do milho, como uma compreensão química e ecológica, no 

curso Técnico de Química. 

 

1.1 Educação Ambiental e a Importância da Sustentabilidade 

De acordo com Machado (2010), no final do século XVIII com a deterioração das florestas 

utilizadas como biomassa, começou a surgir uma preocupação voltada para a Sustentabilidade, e 

que era voltada apenas para o interesse econômico. Posteriormente o termo sustentabilidade foi 

conceituado como a capacidade de atender as necessidades presentes sem comprometer as 

gerações futuras de atender também às suas necessidades, englobando assim três aspectos: 

social, econômico e ambiental.  

A noção de sustentabilidade aparece como apelo à razão e como inspiração 
para uma mudança de rumos, de modos de relação com a natureza, de forma 
a alcançar equilíbrio entre a busca de bem-estar no presente e o respeito às 
próprias condições que asseguram a possibilidade de bem-estar às futuras 
gerações. [...] O conceito de Desenvolvimento Sustentável ainda está à mercê 
de ambiguidades e incertezas. mas é um vetor importante para se entender e 
enfrentar os problemas atuais da humanidade ( BURSZTYN, M; DRUMMOND, 
J, 2013).  

Paralelo ao crescimento populacional surge a necessidade de gerenciar de forma 

sustentável os resíduos sólidos gerados com o consumo de diversos produtos, esse 
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gerenciamento com foco na sustentabilidade, deve ser discutido englobando mudanças no estilo 

de vida, na forma de consumo e nos padrões de produção, no viés sustentável o homem, portanto 

deve ser capaz de formar as matérias, porém de forma sustentável (AQUINO, 2015).  

Portanto, é de grande valia a “alfabetização ambiental” a fim de equacionar os prob lemas 

ecológicos existentes e promover uma melhora na qualidade de vida e uma sociedade mais justa 

e sustentável (AQUINO, 2015). A educação promove o conhecimento crítico acerca da realidade 

promovendo uma nova relação sociedade/meio ambiente (DIAS, 2004). 

A educação direcionada para o desenvolvimento sustentável, deve ser canalizada para 

atitudes, perspectivas e valores sustentáveis. “Educar para o desenvolvimento sustentável é 

educar para se tomar consciência da irresponsabilidade do ser humano frente a questão 

ambiental, a fim de superá-la” (TAGLIEBER, 2007).  

Tratar dos conceitos químicos de forma contextualizada é uma das exigências dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, desde de 1998, onde diz que o ensino básico de química deve 

garantir ao aluno a compreensão dos conceitos teóricos de maneira totalmente interligada com a 

tecnologia, implicações ambientais, políticas e sociais (MEC, 1998). 

Scapin (2016), aborda a temática: “Química dos Plásticos” como uma proposta para o 

ensino de Química, com enfoque em Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente – CTSA, visto 

que segundo autora esse tema, permite não apenas trabalhar conceitos químicos envolvido na 

temática “plásticos”, mas também pode ser usado para despertar a consciência ecológica dos 

alunos e formação cidadã. A autora destaca ainda, que esse modelo de ensino que liga os 

conhecimentos teóricos de química com as situações do cotidiano, favorece uma aprendizagem 

mais significativa ao aluno, pois o mesmo começa a desenvolver um pensamento crítico sobre o 

meio em que se encontra, a partir dos conhecimentos químicos.  

A educação ambiental e a sustentabilidade devem estar interligadas com ensino de 

química, através de abordagens temáticas, pois tais abordagens permitem um ensino 

contextualizado, onde aluno passa a compreender melhor através dos conhecimentos teóricos 

adquiridos, diversos problemas que o cercam, e quais as consequências ambientais relacionadas. 

 

1.2 Bioplásticos/ Biopolímeros 

Conforme European Bioplastics (2018), bioplástico é um material que pode ser 

biodegradável e apresentar base biológica, ou as duas coisas. Os bioplásticos geralmente são 

produzidos a partir da cana-de-açúcar, celulose e amido, essas é uma das vantagens dos 

bioplásticos: ser produzido através de recursos renováveis.  

Conforme Joana (2019), com o advento dos problemas ambientais causados pelos 

resíduos dos plásticos sintéticos, que na sua maioria são provenientes de materiais fósseis como 

o petróleo, os bioplásticos vêm ganhando cada vez mais importância nos estudos em diferentes 

áreas da ciência, justamente por suas propriedades serem semelhantes ao plástico sintético. No 

entanto, nem todos os plásticos de origem renovável são biodegradáveis (EUROPEAN 

BIOPLASTICS, 2018). 
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Os bioplásticos mitigam diversos problemas ambientais e sociais dentre quais pode-se 

destacar: o efeito estufa, reduz a dependência das fontes não renováveis, redução do 

desemprego. No Brasil é esperada uma grande produção na indústria de biopolímeros, porém um 

dos obstáculos a serem superados é o nível de consciência acerca da utilização desses 

polímeros; as principais aplicações dos biopolímeros no Brasil concentra-se nos segmentos de 

embalagens de alimentos, sacolas, filme para agricultura e produtos de consumo (AMORIM, 2019 

e BRITO, 2011). 

 

1.3 Amido 

Desde os tempos remotos, por volta de 4.000 a.c o amido vem sendo utilizado pelos 

homens, os primeiros a usarem foram os povos do Egito antigo. O amido é um carboidrato 

polimérico que possui unidades de glicose que ligam através das ligações glicosídicas, formando a 

amilose e amilopectina (fig.1), que são responsáveis pelas características específicas do amido, 

que de acordo com as quantidades presente, conferem diferentes aplicações na indústria 

(AZEVEDO, 2018). 

 

Figura 1: Estrutura molecular da amilose e amilopectina 

 

Fonte: Brasil escola  

 

A produção de biopolímeros utiliza fontes de carbono, provenientes de carboidratos, como 

a cana-de-açúcar, milho, trigo, beterraba, batata, óleo vegetal. Depois da celulose, o amido por 

sua vez é o biopolímero mais abundante no mundo, e por apresentar inúmeras possibilidades 

quanto a sua modificação na estrutura - química, física e ou genética - diversos são os estudos 

acerca do amido para indústria, em especial para a síntese de bioplásticos. Pesquisam apontam a 

grande importância do amido como material polimérico (OLIVEIRA, 2016). 

De acordo com Mali (2014, apud, Azevedo et al, 2018), um dos principais motivos acerca 

de vários estudos sobre as propriedades funcionais do amido, bem como as caracterizações, 

ocorrem devido a abundância do mesmo, como sendo o biopolímero mais abundante no mundo, e 

que apresenta muitas possibilidades de modificação.  
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Neves et al (2013), destacam um protótipo interdisciplinar, a partir da casca da batata para 

a produção de bioplástico utilizando, portanto, amido da casca como matéria-prima. Os autores 

enfatizaram que esta alternativa de utilizar fontes renováveis para a produção de bioplástico, é 

mais sustentável pois provém de uma fonte que não agride o meio ambiente, além de permitir um 

novo fim para a casca antes de ser descartada. 

Dentre vários materiais, sejam sintéticos ou naturais, o amido foi o que apresentou um 

maior potencial comercial, pois além de poder ser utilizado para aplicações que exigem uma 

grande disponibilidade de matéria-prima, o mesmo ainda apresenta um baixo custo em nível de 

produção (MENDES E CURVELO, 2009). 

 

2. METODOLOGIA 

  

A metodologia deste artigo teve aspectos qualitativo, constituído em duas etapas, sendo a 

primeira utilizando pesquisa bibliográfica sobre as consequências ambientais relacionadas ao 

acúmulo dos resíduos plásticos, com o objetivo de explorar as consequências ambientais 

relacionadas e procurar alternativas ecológicas para a produção de um plástico biodegradável a 

partir de produtos de fácil acesso e que fosse simples de sintetizá-los para a obtenção desse 

bioplástico.  

A segunda etapa foi de caráter experimental, realizada no laboratório de química, do 

Instituto Federal do Amapá no campus Macapá, onde foi produzido pelos alunos do 3º ano do 

curso técnico em química, um bioplástico a partir do amido da batata e do milho, os alunos foram 

divididos em quatro grupos para a produção do bioplástico. 

 

2.1 Materiais 

Para a produção dos bioplásticos, foram utilizados por grupo, 4 batatas médias inglesas, 

amido de milho, 3 mL da solução de ácido acético a 10%, ácido clorídrico a 0,1 mol/L, hidróxido de 

sódio NaOH) a 10%, água destilada, 4 mL glicerina, liquidificador para triturar as batatas, pano 

para filtrar o material sólido, fita de pH, bastão de vidro, pipetas, béqueres, capela de exaustão e 

sistema de aquecimento com agitação magnética. 

 

2.2 Procedimento experimental 

 

 Obtenção do amido da batata 

Inicialmente as batatas foram fragmentadas em pequenos pedaços e levadas ao 

liquidificador junto com água, o líquido foi filtrado e deixado em repouso por alguns minutos, onde 

pode-se observar a formação de um corpo de fundo. Em seguida o líquido foi separado do amido 

que decantou (fig. 2a e 2b). 
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 Produção do bioplástico a partir do amido extraído de batata 

A quantidade de amido obtida foi determinada em uma balança analítica, em seguida o 

amido homogeneizado com 20 mL água destilada e adicionado 3 mL de ácido acético, a mistura 

foi levada então para aquecimento, verificando sempre o pH antes e depois da mistura para 

manter o mais próximo de 7 (neutro), para o controle do pH foi adicionado gotas de hidróxido de 

sódio (NaOH) a 10%. Enquanto a solução estava aquecendo adicionou-se 1mL de glicerina e 

agitou-se a mistura por 15 minutos, até obter uma consistência pastosa, ao final do aquecimento 

transferiu-se o material para o vidro de relógio espalhando uniformemente deixando em repouso 

para secar na capela de exaustão. 

 

● Preparação do bioplástico a partir do milho 

Em uma balança analítica pesou-se 2,5 g de amido de milho, o material foi então 

homogeneizado com 20 mL de água. A solução foi colocada em uma manta aquecedora com 

agitação, porém, inicialmente apenas realizou-se a agitação. Posteriormente foram despejados, 

ainda, 2 mL de Glicerina e 3 mL de solução HCl 0,1 M preparados pelos discentes. Após a adição 

das substâncias, iniciou-se o aquecimento, que durou 15 minutos, até o material apresentar 

viscosidade. Durante o processo o pH foi determinado através da fita de pH e utilizou-se gotas da 

solução de NaOH para manter o pH sempre próximo a 7. Após todo o período de aquecimento 

despejou-se o conteúdo do béquer em um vidro de relógio e foi levado para capela para a 

secagem do bioplástico. 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa bibliográfica sobre os danos causados ao meio ambiente referente a grande 

poluição oriunda dos resíduos plásticos foi de extrema relevância para a conscientização 

ecológica dos alunos acerca desse tema, pois além os envolverem mais profundamente sobre 

essa abordagem foi proposto a produção de um bioplástico como meio alternativo e mais 

ecológico. Os discentes procuraram conhecer quais materiais presentes no cotidiano poderia ser 

usado para essa síntese, a partir de então foi selecionado de acordo com os requisitos 

estabelecidos - fácil obtenção no comércio local e de fácil síntese - a batata e o amido de milho.   

No segundo momento, os alunos realizaram a síntese dos bioplásticos. O amido da batata 

foi obtido através da trituração por meio do liquidificador, em seguida a solução foi filtrada e 

deixada em repouso por alguns minutos a fim de que o amido fosse totalmente separado. 
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Figura 2: (a) Aluno filtrando a solução aquosa da batata. (b) material filtrado em repouso. 

    

  (a)      (b) 

          Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

  

Após a etapa de filtração e obtenção do amido da batata, as demais substâncias 

prescritas no roteiro experimental foram adicionadas e o material foi submetido a aquecimento até 

a obtenção de uma consistência viscosa/pastosa que foi levada para a etapa final de secagem, 

obtendo-se o bioplástico da batata (fig.3a e b). 

 

Figura 3: (a) e (b) bioplásticos a partir do amido da batata adicionados no vidro de relógio 

   

  (a)       (b)    

Fonte: Arquivo pessoal, 2019 

 

O bioplástico sintetizado a partir do amido de milho, teve primeiro a massa determinada 

de acordo com a que estava no roteiro e posteriormente ele foi homogeneizado e os alunos 

realizaram as adições dos reagentes necessários e procederam da mesma forma que para o 

bioplástico do amido da batata, aquecendo e levando o produto final para secar. 
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Figura 4: (a) e (b) Bioplástico do amido de milho 

   

   (a)     (b) 

   Fonte: Arquivo pessoal, 2019 

 

Após a síntese dos bioplásticos os grupos realizaram um relatório acerca do experimento, 

os mesmos conseguiram entender as características e propriedades dos bioplásticos. Foi possível 

observar a compreensão em relação a adição de cada reagente, os quatro grupos explanaram em 

seus relatórios o por que dá glicerina ter sido adicionada, e os demais reagentes. Percebeu-se 

também nos relatórios explicações sobre as reações químicas ocorridas para a formação do 

bioplástico como por exemplo a formação da amilopectina e amilose, presentes no amido após a 

quebra das ramificações com a adição do ácido acético. Através das imagens observadas acima 

(fig. 3 e 4), percebemos claramente que o bioplástico obtido a partir do amido de milho tem um 

melhor aspecto do que o bioplástico obtido a partir do amido de batata, bem como a resistência 

mecânica e a textura, podemos perceber então que dependendo da matéria prima utilizada 

podemos adquirir um bioplástico diferente e consequentemente com propriedades físico-químicas 

diferentes. 

A sequência didática realizada através da síntese de bioplásticos, abrangeu diversos 

conceitos básicos da química, como as propriedades químicas e físicas das substâncias, 

polímeros, reações químicas, funções orgânicas, dentre outros conceitos como separação de 

mistura, além de envolver diretamente os conceitos químicos a proposta tem um viés voltado para 

a educação ambiental, tema esses de suma importância nos dias atuais, atrelado a isso a 

formação crítica e consciente do cidadão. A metodologia desenvolvida colocou o aluno em um 

modo ativo, pois o mesmo agiu diretamente e de maneira “independente” durante as atividades 

propostas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em síntese, os alunos em sua grande maioria se empenharam e mostraram interesse 

durante as etapas - pesquisa bibliográfica e experimentação - desse projeto, através da pesquisa 

bibliográfica realizada pelos alunos acerca dos danos ambientais proveniente do acúmulo de lixo 

plástico, percebeu-se que os mesmos não tinham uma noção real dos sérios problemas causados 

e em virtude disso não davam tão importância para esse problema. 
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Como consequência pedagógica da produção do bioplástico para os alunos passaram a 

ter conceitos mais definidos acerca de polímeros bem como as suas propriedades físicas e 

químicas, bem como suas propriedades variam de acordo com a matéria prima utilizada e a 

relevância no âmbito ecológico, além dos outros diversos conceitos químicos que foram 

envolvidos com esse trabalho, o envolvendo pratico tornou se o conhecimento muito mais 

produtível e satisfatório, proporcionando aos docentes mais uma alternativa para um aprendizado 

significativo. 
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Capítulo 13 

DELINEAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM TEMPOS DE COVID 19: UM 

ESTUDO COM OS ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO 

 

DESIGN OF PROFESSIONAL EDUCATION IN TIMES OF COVID 19: A STUDY WITH TECHNICAL 

EDUCATION STUDENTS 

Maria Antunizia Gomes1 
Anny Kariny Feitosa2 

Érica Priscilla Carvalho de Lima Machado3 
Harine Matos Maciel4 

 

 

RESUMO: O situação atual de pandêmia por meio da COVID-19 trouxe um impacto direto nas 
intituições de ensino brasileiras. Diante disso, é importante entender o novo delineamento dessa 
proposta e a percepção dos estudantes. A metodologia o estudo apresenta uma abordagem 
qualitativa descritiva feita por meio de entrevista semiestruturada com uma turma de estudantes 
de um curso técnico, visando conhecer as condições de acesso as tecnologias e o interesse e as 
necessidades dos alunos direcionadas pelo ensino remoto. As conclusões do estudo indicam que 
os estudantes tem pensamentos divergentes em relação a aderir o ensino de forma remota, 
alguns possuem interesse, outros não tem nenhum interesse e parte dos alunos não apresentam 
sua opinião de forma clara. Diante disso conclui-se que muitos dos estudantes não estão 
totalmente preparados para educação de forma remota ser implementada. 
 
Palavras Chave: Educação. Covid-19. Aulas remotas. Tecnologias. Necessidades. 
 
ABSTRACT: The current pandemic situation through COVID-19 brought a direct impact on 
Brazilian educational institutions. In view of this, it is important to understand the new design of this 
proposal and the students' perception. The methodology of the study presents a descriptive 
qualitative approach made by means of a semi-structured interview with a class of students of a 
technical course, aiming to know the conditions of access to technologies and the interest and 
needs of students directed by remote teaching. The conclusions of the study indicate that students 
have divergent thoughts about adhering to teaching remotely, some have interest, others have no 
interest and part of the students do not present their opinion clearly. It follows that many students 
are not fully prepared for remote education to be implemented. 
 
Keywords: Education. Covid-19. Remote classes. Technologies. Needs. 
 
 

1.INTRODUÇÃO 
 

Hoje em dia, diante de um mundo globalizado, se faz cada vez mais necessário que o 

individuo seja capaz de interagir com o meio no qual está inserido, em vez de tornar-se apenas 

um mero expectador. Portanto, a escola como uma das instituições responsáveis pela educação e 

formação do educando, principalmente a do ensino público, o qual tem sob sua responsabilidade a 
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maioria da população de baixa renda, que não pode arcar com os custos de um ensino privado. 

Os alunos do curso técnico subsequente, geralmente, respondem pelos seus atos. E para 

chegar até a escola, necessitam romper com preconceitos e o cansaço após um dia de trabalho. 

Isto só é possível pelo enorme desejo de aprender e melhorar de vida. Por isso, apesar das 

dificuldades que o educador se depara em sala de aula, como a falta de material adequado e 

outros fatores que afetam a educação de um modo geral, ele deve procurar metodologias 

motivadoras e que favoreçam o aprendizado desses alunos. 

O trabalho ora apresentado tem como objeto as entender o delineamento da educação 

profissional em tempos de covid 19. Assim, considerando toda a heterogeneidade desse público 

de alunos, seus interesses, suas identidades, suas preocupações, necessidades e expectativas 

em relação à escola, é fundamental conhecer quem é esse sujeito para podermos selecionar os 

conteúdos e as metodologias a serem utilizadas e, assim possibilitar uma formação que tenha 

significado para suas vidas. Diante da conjuntura atual, este trabalho se coloca o seguinte 

problema:  Qual o impacto da COVID 19 na educação profissional ? 

A pandemia por covid 19 apresentou uma nova realidade as instituições de ensino que 

precisam de adequar as necessidades e continuar favorecendo o comportilhamento do 

conhecimento. Mas essa situação atipica nos apresenta uma serie de premissas e 

questionamentos sobre a oferta do ensino remoto, por diversos fatores dentre eles: a precarização 

do ensino, o acesso as tecnologias aos professores e alunos além do proprio interesse dos 

envolvidos nesse processo. 

Atualmente, os alunos que procuram o ensino técnico são homens e mulheres, 

trabalhadores, empregados e desempregados, às vezes em busca do primeiro emprego, filhos, 

pais e mães, vivendo em um país predominantemente urbano e industrializado e, em geral, 

trabalhando em empregos com mão de obra  com pouco ou não qualificada, seja  em busca de 

crescimento profissional ou oportunidade  no mercado. 

Esse estudo apresenta relevância para o conhecimento científico, pois versa sobre o tema 

atual, e busca entender aspectos que são inerentes a realidade atual dos estudantes diante da 

pandemia. Além de contribuir para ampliar o número de estudos sobre o tema e apresentar 

realidade que porventura possa despertar o interesse de outros pesquisados para o  

desenvolvimento novos estudos. 

2. DESENVOLVIMENTO 

 
No desenvolvimento do estudo será abordado diversos aspectos gerais que envolvem a 

educação profissional, as vivencias dos estudantes, as tecnologias assim o delineamento para a 

pandemia por covid-19. 

 
2.1 A educação profissional e a vivência do professor e aluno. 
 

De acordo do Souza (2009), o avançar do ensino a distancia se deu de maneira rapida, 

visto que atualmente ja existe um numero significativo de instituições de ensino que ofertam os 
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mais diversos cursos na modalidade a distancia. 

Conforme Morais (2010) apud Ferrugini (2013), essa modalidade de educação é 

importante para o desenvolvimento nas mais diversas esferas. È diante no contexto atual a 

educação a distancia tem um papel de contribuir diante desse desenvolvimento seja ele, 

econômico ou social. 

Embora exista hoje diversas instituições de ensino que ofertam essa modalidade é 

importante ressaltar prezando pela a eficiencia do ensino e aprendizagem é importante também 

entender, analisar e conhecer a realidade dos estudantes e ainda compreender a fundo se esse 

tipo de modalidade terá como proporciar o ensino de qualidade aos estudantes. 

Moore & Kearsley (2007) afirmam sobre o aprendizado a distancia que, essa metodologia 

de aprendizado necessita ser planejada, onde é importante conhecimento e técnicas especificas 

que se darão por meio das tecnologias aplicadas a disposição das instituições de ensino.  

Para Moll (2004), pensar o cotidiano do aluno, através da conjugação do referencial 

teórico com a compreensão das situações concretas de ensino e de aprendizagem, 

“redimensiona” a ação docente. 

Deve-se considerar também a vivência do aluno sendo uma premissa em que se deve 

basear as instituições de ensino profissional e os educadores. Para que utilize novas metodologias 

de ensino, é preciso, antes de tudo, o educador se autoavalie enquanto educador e veja quais as 

competências exigidas para que consiga consolidar seu trabalho de mediador do conhecimento 

com a aprendizagem dos alunos. 

De acordo com Freire (1987, p.86): 

Será a partir da situação presente, existencial, concreta, refletindo o conjunto 
de aspirações do povo, que poderemos organizar o conteúdo programático da 
situação ou da ação política. Organizar os conteúdos a partir da necessidade 
do aluno é por em prática uma ação docente que tem o aluno como 
protagonista do processo de ensino e aprendizagem.  
 

Dessa forma, a escolha e a organização dos métodos de ensino, por parte do professor, 

deve fazer uma ponte entre os seus objetivos de ensino e os objetivos de aprendizagem de seus 

alunos, sem desconsiderar as vivências sócioculturais do educando e a sociedade na qual ele 

está inserido, assim como as propostas de adequação para o mercado. 

Saber utilizar os conhecimentos adquiridos na escola para compreender o meio onde vive 

de forma ampla e interligada, e tornar-lo apto para agir diante das diversas situações da sua vida, 

como também ser capaz de desfrutar desse aprendizado para atingir um crescimento pessoal e 

profissional é o desafio da educação do mundo contemporâneo; e o educador como mediador 

desse processo deve procurar metodologias de ensino que favoreçam essa condição. 

Para isso, o educador, antes de fazer o seu planejamento, deve procurar conhecer o seu 

aluno, já que ele traz consigo um conhecimento próprio do meio onde está inserido e, para que 

essa aprendizagem seja significativa o professor deve procurar fazer a ligação entre os mais 

vastos conhecimentos: teoricos, praticos, cientificos, para que os estudantes possam refletir e 

ampliar o conhecimento do que aprenderam.  
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Durante (1998, p.37) ressalta que “os conceitos científicos, que também estão no 

cotidiano, são construídos a partir da relação com outros conceitos e seu significado é decorrente 

dessarelação”. 

È importante que diante da realidade atual na qual estão as instituições de ensino publico deve 

refletir a cerca da oferta do ensino de forma remota, partindo do pressuposto que para  haja eficiencia no 

ensino e aprendizagem se faz necessário antes e caltelosamente entender a realidade de todos 

envolvidos nesse processo em especial os alunos. 

De acordo com (SÁ-CHAVES, 2000, p. 110 -111): 

A natureza do conhecimento profissional a (re)construir pelo professor 
educador merece, também, uma especial atenção, devendo ser um tipo de 
conhecimento aberto, dinâmico e flexível, capaz de tornar responsivo à 
especificidade de cada situação e momento. 

 
Organizar as ações pedagógicas tendo como objetivo a aprendizagem do aluno, 

considerando-o como sujeito ativo e integrante do meio social, no qual sofre influência das 

relações sociais, é, sem dúvida, uma prática docente voltada para o sucesso do educando. Para 

isso, o docente precisa contemplar no seu planejamento ações que levem o educando a refletir 

sobre a sociedade atual fazendo a interligação nos o conteúdos estudados. 

Alarcão enfatiza a importância de modelo de ensino diferenciado: 

Neste modelo de formação, o supervisor deverá organizar as situações, onde 
o professor possa praticar e confrontar com os problemas reais, para cuja 
resolução necessita da reflexão. O papel do supervisor será, então, o de 
facilitar a aprendizagem, de encorajar, valorizar as tentativas e erros do 
professor e incentivar a reflexão sobre sua ação (Alarcão 1996, p.98). 

 

Porém, organizar o planejamento tendo como intuito transformar a sala de aula num 

espaço de aprendizagem significativa, nem sempre é uma tarefa fácil para o educador, contudo 

como ele é o articulador, o organizador e o intelectual que tem que compreender que a Educação 

Profissional deve possibilitar um conhecimento que permita ao educando a sua integração nas 

diversas formas de cultura e saberes que sejam contrário à exclusão de qualquer cidadão. 

 

2.2 O uso das tecnologias e as condições de acesso as tecnologias 
 

 
Para Chaves (1999) a tecnologia tornou a vida das pessoas mais agradável (...) embora 

que para determinados publicos a tecnologia possa causar algum tipo de dificuldade e/ou 

estranhamento. À luz dessas considerações, sabendo que as inovações tecnológicas e a 

ampliação dos saberes se fazem indispensáveis para a formação dos indivíduos no mundo 

contemporâneo é preciso que o educador considere a respeito da reformulação da sua prática 

pedagógica e a necessidade de adequação as tecnologias. 

De acordo com Chaves (1999, p.03): 

O que é particularmente fascinante nas novas tecnologias disponíveis hoje, em 
especial na Internet, e, dentro dela, na Web, não é que, com sua ajuda, seja 
possível ensinar remotamente ou a distância, mas, sim, que elas nos ajudam a 
criar ambientes ricos em possibilidades de aprendizagem nos quais as 
pessoas interessadas e motivadas podem aprender quase qualquer coisa sem, 
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necessariamente, se envolver num processo formal e deliberado de ensino. A 
aprendizagem, neste caso, é mediada apenas pela tecnologia. 

 
De acordo com Martins e Barnero (2003) as tecnologias da informação e comunicação – 

TICs são importantes pois possibilitam minimizar as diferenças entre as classes visto que 

favorecem variados niveis de aprendizado, além disso podem democratizar o ensino e diminuir 

distancias. 

 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 

A pesquisa trata-se de um estudo qualitativo. Para Richardson (1999) a pesquisa 

qualitativa possibilita o conhecimento mais profundo sobre um determinado grupo. Já para Neves 

(1996) os contatos individuais com os entrevistados possibilita o maior entendimento de 

determinadas perspectivas.  

A metodologia da pesquisa trata-se das práticas abordadas para a realização do estudo. 

O objetivo da pesquisa direcionou-se para um estudo de caso com a abordagem metodológica de 

investigação, no intuito de descrever acontecimentos, intrinsicamente ligados a percepção dos 

estudantes ao ensino público de forma remota.  

O universo pesquisado trata-se de uma turma de curso técnico é composta atualmente 

por 14 alunos matriculados. O contato foi feito de maneira individual com os 14 alunos da turma, 

destes apenas 12 responderam, dois dele são visualizaram a mensagem enviada e/ou não 

estiveram on-line no dia da realização da entrevista. 

A pesquisa foi realizada, combinou duas etapas: primeira entrevista semiestrutura do por 

meio do aplicativo WhatsApp, a segunda por meio  de reunião on-line através da plataforma 

google meet com os estudantes. 

A escolha dos respondentes se deu por meio de amostra por conveniência com 03 (três) 

perguntas abertas. O instrumento de pesquisa foi aplicado com o objetivo de corroborar no 

entendimento da visão dos estudantes sobre a proposta do ensino de forma remoto. O objetivo da 

investigação é entender a realidade dos sujeitos voltadas para: condições de acesso a internet, 

entendimento da realidade do aluno e interesse na oferta do ensino por meio remoto, isto é, 

entender os seguintes pontos: 1) Como estão sendo seus dias diante do isolamento social em 

tempos de COVID-19? 2) Condições de acesso à internet? 3)Interesse em retornar as atividades 

de maneira remota?  

O tratamento dos dados se deu por intermédio de análise dos conteúdos obtidos nas 

entrevistas com os sujeitos e através do software Nvivo. O roteiro de entrevista foi estabelecido será 

apresentado a seguir. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Diante do contexto atual de isolamento social as instituições de ensino começaram a 

iniciar ações que culminam no direcionamento das atividades presenciais para o as atividades 
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remotas. Vale ressaltar que essas adequações realizadas por meio da pandemia do corona vírus 

causou impacto direto no dia a dia dos estudantes. Partindo desse pressuposto é fundamental que 

as intuições de ensino técnico federal busquem entender cada vez mais a realidade dos alunos 

dos cursos técnicos para que assim possam contribuir para uma resposta favorável aos 

estudantes e comunidade em geral no que diz respeito a metodologia de ensino a ser 

implementada. 

Abaixo é apresentado as palavras que tiveram maior frequência nas respostas dos 

estudantes. Vale ressaltar que alguns deles responderam os questionamentos de forma bastante 

resumida e outros expressaram de forma mais especifica as suas vivências e os seus anseios em 

relação ao que estamos vivendo na atualidade. Segue o delineamento sobre cada uma das 

questões levantadas. 

Figura 01: Sobre “em isolamento social” 

 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa, (2020). 

  

Na figura 01 acima apresentada por meio de nuvem de palavras os trechos que tiveram 

maior frequência. Em suma à maioria dos estudantes contactados responderam apenas “estou 

trabalhando” ou “não estou trabalhando”, “estou só em casa” ou “a empresa está obedecendo o 

decreto do governo”. 

Dentro os pontos em questão em importante refletir sobre os impactos da pandemia e 

suas causas, para aqueles que estão somente em casa, para aqueles que continuam trabalhando 

e ainda analisar e entender a relação do covid 19 com o lado emocional de cada um  dos 

estudantes entrevistados. 

O que existe nesse momento de pandemia por covid 19 pode se prolongar e gerar 

limitações de aprendizagem que serão ocasionadas exatamente pelo período de isolamento. 

(REIMERS et al 2020).  

Uma das estudantes entrevistadas citou está passando por um momento difícil de crise de 

ansiedade, frustrações, não conseguindo desenvolver bem algumas atividades e dormir. Reforçou 

a Aluna 01 “era difícil expressar por meio de mensagem a situação que estava vivendo.”  
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Figura 02: Sobre “acesso à internet” 

 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa, (2020). 

 

De acordo com a nuvem de palavras apresentada na figura 02 os estudantes possuem 

acesso à internet, porém a maioria deles apenas pelo celular e 3g, uma das estudantes citou que 

possui acesso a internet e apenas em um determinado horário. 

É interessante citar que nos últimos anos a popularização da internet favoreceu diversos 

aspectos porém ainda é possível perceber que muitos estudantes tem acesso a internet mas 

apenas por meio do uso dos smartphones inclusive reafirmando o que é apresentado pelo IBGE. 

De acordo com dados do IBGE (2018), 79,1% da população brasileira tem acesso a internet e em 

suma a maior parte desse acesso é oriunda da internet móvel por meio dos celulares. 

Mais na condição de pesquisadora essa condição de acesso não favorece totalmente a 

geração de condições para o ensino remoto visto que essa modalidade de ensino ainda precisa 

passar por um processo mais amplo de entendimento inclusive de preparação e capacitação de 

dos profissionais de ensino. 

É importante conhecer as necessidades dos estudantes dos mais diversos níveis com 

intuito de entender o impacto que a crise tem causado. Além de que o apoio do lideres em busca 

de adaptações favoráveis para o contexto atual de ensino com intuito de favorecer igualdade no 

contexto educacional. (REIMERS et al 2020) 

Conforme a aluna 02, “Possuo acesso à internet apenas por meio do celular e no período 

da tarde quando estou na casa do meu pai.” Isso nos mostra que muitos estudantes ainda não 

possuem total condições de acesso isso fazendo com que muitos desses fiquem impossibilitados 

de acompanhar tais atividades. 
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Figura 03: Sobre “retorno das aulas remotas” 

 
Fonte: Resultados da Pesquisa, (2020). 

 

Conforme a portaria n° 343, de 17 de março de 2020 o art 1° autorizar: 
 

Em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em 
andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e 
comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação em vigor, por 
instituição de educação superior integrante do sistema federal de ensino, de 
que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017. 
 

Sobre o retorno das aulas de forma remota, conforme o aluno 03, “Na minha opinião não 

acho que é a mesma coisa das aulas presenciais.”  Ja o aluno 04: “vou achar melhor quando 

voltar as aulas presenciais”.  Aluno 05 apresenta condições de interesse para aderir o ensino 

remoto “Tenho interesse em iniciar as atividades, mas em caso do aulas on-line (ao vivo) o melhor 

horário é após as 20h.” 

Sobre esse questionamento alguns estudantes  não expressaram de forma ampla o 

questionamento feito, apenas se limitaram a citar que possuem acesso mais em sua maioria, pelo 

celular e por meio de acesso ao 3g. Já dois outros alunos citaram que não tem interesse em 

retornar as atividades de maneira remota. 

Sobre a educação a distância, Moore e Kearsley (2007), citam que, a educação a 

distância proporciona o conhecimento aos estudantes que não possuem outra forma de acesso as 

atividades de ensino, podendo impactar positivamente e minimizar as distancias. 

Dentre os pontos mais citados nesse questionamento é que além de reforçar a condições 

de acesso tecnológico mínimas, muitos estudantes não tem realmente interesse na modalidade 

e/ou não se sente aptos a utilização das ferramentas para o ensino. Outros ainda citam que 

necessitam de contato e interação para desenvolver melhor o seu processo de ensino e 

aprendizagem. 

De acordo com os todos aspectos exposto acima, Reimers et al (2020) corrobora, é 

importante que medidas educacionais sejam realizadas por lideres com intuito de diminuir o 

impacto da covid 19 na educação. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa teve como objetivo analisar o impacto da covid 19 no ensino técnico 

profissional. Corroborando para atingir os objetivos a pesquisa apresentou uma visão especifica 

da realidade de cada aluno assim como os seus anseios e necessidades e possíveis fragilidades 

do ensino de forma remoto. 

Diante da pesquisa entendeu-se que os estudantes possuem pensamentos divergentes 

sobre os questionamentos levantados e que diferentes realidades estão sendo enfrentadas pelos 

mesmos. Inclusive em divergências relacionadas a nova metodologia de ensino. 

A pesquisa realizada com os estudantes do curso técnico despertou um olhar para novos 

aspectos que podem ser abordados em outros estudos, tais como pensar sobre o aspectos 

emocionais dos estudantes em tempos de covid 19 assim  como as fragilidades que irá apresentar 

ensino técnico com o passar do tempo caso não haja uma adequação do ensino e das 

tecnologias. 

Diante do exposto, este trabalho busca contribuir para que os docentes que atuam nos 

cursos técnicos possam refletir a respeito do impacto do COVID 19 em especial com o 

favorecimento das atividades de ensino de forma remota. O estudo é questão apresenta um visão 

que pode ser tornar cada vez mais abrangente em especial quando pensamos na realidade de 

cada instituição de ensino envolvida assim como dos estudos e acesso a tecnologias. 
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Capítulo 14 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROMOÇÃO DA SAÚDE: ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA 

A CONSTRUÇÃO DE SABERES E BONS HÁBITOS 

 

ENVIRONMENTAL EDUCATION AND HEALTH PROMOTION: PEDAGOGICAL STRATEGIES FOR THE 

CONSTRUCTION OF KNOWLEDGE AND GOOD HABITS 

 

        Letícia das Dôres Izidoro1 
              Beatriz Oliveira2 

Larissa Cristina da Silva Targa3 

Daniela Ferreira Cardoso4 

 

 

RESUMO: O projeto intitulado: “Educação Ambiental e Promoção da Saúde: estratégias 
pedagógicas para a construção de saberes e bons hábitos” trata-se de um Projeto de 
extensão desenvolvido para atender as crianças da instituição Frente de Apoio ao Menor de 
Muzambinho-Minas Gerais. O objetivo desse projeto foi contribuir como complementação 
pedagógica para as crianças do ensino primário, a importância da preservação dos cuidados 
ambientais além, de reforçar os bons hábitos com o conhecimento sobre higiene pessoal. Os 
conteúdos aplicados contavam com várias didáticas, dinâmicas e exercícios de fixação, tendo um 
resultado de grande satisfação onde no final eles se lembravam de tudo aquilo que havíamos 
passado. Nesse projeto não buscamos resultados quantitativos e sim qualitativos nos quais foram 
de extrema satisfação e gratificantes após o seu término. 
 
Palavras-chave: Educação Infantil. Educação Ambiental. Promoção de Saúde. Metodologia Ativa.  
 
ABSTRACT: The project entitled: “Environmental Education and Health Promotion: 
pedagogical strategies for building knowledge and good habits” is an extension project 
developed to serve the children of the institution Youth Support Front de Muzambinho-Minas 
Gerais. The objective of this project was to contribute as a pedagogical complement for children in 
primary education, the importance of preserving environmental care, in addition to reinforcing good 
habits with knowledge about personal hygiene. The applied contents had several didactics, 
dynamics and fixation exercises, having a result of great satisfaction where in the end they 
remembered everything that we had been through. In this project, we are not looking for 
quantitative results, but qualitative ones in which they were extremely satisfied and rewarding after 
its completion. 
 
Keywords: Child education. Environmental education. Health Promotion. Active Methodology. 
 

Introdução 

 

A educação é um processo para o meio de transformação da sociedade contemporânea 

que se trata da formação cognitiva e intelectual do indivíduo. Como todos nós sabemos existem as 

fases certas de aprendizagem estudadas pela psicologia conforme a idade e explorar essas 
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operações cognitivas na infância são meios muito eficazes de se encontrar resultados positivos 

para a educação.  

Pois como dizia nosso querido educador e filósofo brasileiro Paulo Freire: “Se a educação 

sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda” e tendo como 

complemento a linda linha de pensamento de Nelson Mandela: "A educação é a arma mais 

poderosa que você pode usar para mudar o mundo". 

O tema escolhido para desenvolvimento foi “Educação Ambiental e Promoção da 

Saúde: estratégias pedagógicas para a construção de saberes e bons hábitos”. De acordo 

com a Constituição Brasileira Federal de 1988, art. 225, 1º. Parágrafo, item VI, o Poder Público 

deve “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 

para a preservação do meio ambiente" (BRASIL, 1990). 

A educação ambiental está bem presente no âmbito em que vivemos sendo, uma área de 

ensino que visa à conscientização dos indivíduos a problemas ambientais que passam 

despercebidos e ao conhecimento mais amplo sobre aspectos biológicos e morfológicos da flora e 

fauna global. 

É importante consumir sem destruir a natureza e reconhecer que seus recursos estão 

cada vez mais escassos. Sendo assim, esta foi uma das propostas do projeto: contribuir para a 

formação dos cidadãos responsáveis por suas ações de maneira consciente. Como afirma 

Victorino (2000): “a educação ambiental é um processo lento e contínuo que inclui decidir 

coletivamente e se inclui nas relações mais íntimas entre os seres humanos”. 

Segundo ECOPRESS, 2000 á Educação ambiental é fundamental para formação ética 

dos seres humanos as quais devem viver em harmonia neste planeta:  

Além de reconhecer que a “Educação Ambiental deve ajudar a desenvolver 
uma consciência ética sobre todas as formas de vida com as quais o ser 
humano se compartilha neste planeta, respeitando seus ciclos vitais e impondo 
limites à exploração dessas formas de vida pelos seres humanos” 
(WWF/ECOPRESS, 2000, p. 22 e 24). 

 
O processo de higiene pessoal não engloba apenas o cuidado corporal, e sim zelar pela 

saúde como um todo. Visto que a FAM é uma instituição que comporta crianças carentes nos 

contra turnos, foi desenvolvido práticas com reforços para cuidados corporais, como: higiene 

bucal, corporal, alimentar e mental. Através destas, ressaltamos aos alunos o quanto estes bons 

hábitos é saudável e gera os cuidado que nosso corpo necessita. É importante ressaltar a 

importância do autocuidado com a saúde, tanto individual quanto em grupo (VIEIRA et al.,2005).  

Para PYKOSZ e OLIVEIRA, os alunos tem a capacidade de distinguir que os bons hábitos 

são essenciais para uma melhoria na saúde:  

Quando o aluno percebe que estes hábitos o ajudam a viver melhor sem 
dúvida alguma ele estará ́ motivado a coloca ́-lá em prática com regularidade. 
Isso faz com que o educador seja o mediador entre aluno/família, renovando e 
incentivando o interesse em se praticar corretamente os hábitos de higiene 
(PYKOSZ; OLIVEIRA, 2009). 
 

O nosso maior desafio sobre a instituição onde iríamos trabalhar era nos preocupar se as 

crianças estariam aprendendo bem o que estávamos passando e se isso agregaria na vida deles:  
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Segundo Imbernon (2001), crescer é ter acesso a informações, é ter atitude 
fazendo o aluno participar, é ser cidadão. Para isso é preciso conhecer os 
alunos, a comunidade interna e externa da escola são fatores que melhoram a 
qualidade do trabalho do educador, pois quando o professor conhece a 
realidade consegue elaborar melhor a sua prática de sala de aula e obter mais 
sucesso no seu trabalho. 
 

O objetivo deste projeto extensionista foi trabalhar a realidade do local e das crianças, 

agregando significativamente de modo que pudesse suceder melhorias na qualidade de vida, 

modo de pensar e agir dos mesmos por meio de suas ações. 

 

Metodologia 

 

O local para o desenvolvimento das atividades propostas e elaboradas pelas discentes e 

orientadora foi a Frente de Apoio ao Menor, popularmente conhecida como FAM, na cidade de 

Muzambinho-Minas Gerais, que abrange crianças com uma faixa etária dos 04 aos 13 anos de 

idade. É um local onde as crianças passam um período antes de ir para sua escola normal, ali são 

feitas atividades complementares e extras a fim de proporcionar a criança um auxílio na sua 

aprendizagem e ajudar os pais nessas lições de casa dos seus filhos. 

Ter essa oportunidade fornecida pela Instituto e pela FAM foi de extrema gratificação, 

esse projeto de extensão teve como base o nosso PCC-1(Práticas enquanto Componentes 

Curriculares- em ECOLOGIA) que foi desenvolvido abrangendo as principais características dos 

integrantes a fim de proporcionar uma experiência única e proveitosa aos envolvidos. 

Nós como futuros professores refletimos sobre as formas pedagógicas traçando metas e 

estratégias para que o ensino seja contextualizado e carregado de significado e que a 

aprendizagem seja eficaz. Também levamos em consideração os desafios que esses alunos como 

cidadãos, enfrentarião no futuro. A escola não pode ser vista nos dias atuais como uma instituição 

em que as crianças aprendem a ler, a escrever e a calcular, mas deve ser vista como lugar onde 

os seus saberes são ampliados, vários conhecimentos são agregados e lhe são oportunizados a 

interpretação de textos, a habilidade de comunicar-se oralmente e o domínio de diversas áreas 

que lhe serão úteis durante sua vida, acompanhando as constantes mudanças da sociedade. 

O trabalho foi realizado na área infantil, pois é por meio desta que a criança se desenvolve 

e ocorre sua formação de identidade e experiências sociais. A forma em que aplicamos e 

realizamos as atividades, levamos em conta a criatividade e capacidade dos alunos, e se eles já 

tinham um conhecimento prévio sobre o assunto, com seus próprios conceitos e com a 

abordagem que escolhemos tivemos bons feedback.  

O projeto envolveu os temas: Educação ambiental e Saúde trabalhando a higiene pessoal 

infantil que foram elaboradas a partir da necessidade de oferecer para essas crianças uma 

complementação escolar abordando questões de ecologia, meio ambiente, saúde pessoal e ética. 

Dando início a primeira etapa, formulamos um plano de aula a fim de abordar os aspectos 

ambientais e introduzir a Higiene pessoal que foi um grande desafio para nós, porque não estava 

dentro do plano de aula primário do projeto e tivemos esse assunto como sugestão da Instituição,  
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pois era algo que necessitava ser conversado com as crianças. 

O objetivo desde o princípio era proporcionar trocas de informações através de encontros 

semanais envolvendo o orientador e os integrantes do projeto, junto aos membros constituintes da 

FAM. Assim, transversalmente, com a finalidade de realizar atividades de complementação 

escolar, despertando o interesse das crianças pelo meio ambiente e trabalhando técnicas que 

contribuíram para melhoria da concentração, paciência e cooperação entre as mesmas. 

O plano de aula partia de uma divisão de aulas feitas por mês na qual cada mês era 

tratado um assunto diferente, íamos uma vez à semana ao local com carga horária de 4 horas. Os 

assuntos e atividades desenvolvidas estavam sujeitos à mudança sempre que, por meio do 

feedback das crianças podíamos acrescentar algo interessante e que despertassem a curiosidade 

e aprendizagem deles. 

As formas didáticas propostas foram diversas a fim de proporcionar momentos 

harmônicos entre as crianças e os discentes como: vídeos, filmes, aulas práticas fora da sala de 

aula, confecções de oficinas sobre o tema e inclusão de música ao meio. De acordo com a nossa 

visão, implantar o conhecimento científico vivenciando em forma de atividades é o que torna o 

ensino ainda mais prazeroso, por isso a complementação através destes meios. 

Além disso, especificando um pouco mais, o que chamou mais a atenção deles foram as 

oficinas nas quais confeccionamos: brinquedos com materiais recicláveis (ressaltando a 

importância dos 3R´s: Reciclar, Reduzir e Reutilizar), cartazes didáticos sobre o lixo e higiene 

pessoal, jogo da memória, também interagimos com eles contando histórias, entre outros. 

Construímos também algumas dinâmicas fora de aula como na quadra, o que foi nosso 

maior desafio. Trabalhar com crianças em um espaço onde tudo lhe chama atenção é 

extremamente desafiador. Tivemos que usar e abusar da nossa criatividade a fim de que a 

dinâmica escolhida envolvesse o espaço todo e com o maior número de crianças possíveis ao 

mesmo tempo. Foi trabalhoso porém resgatou de nós o espírito mais forte da licenciatura, a 

criatividade. 

Em algumas datas comemorativas demos alguns presentes simbólicos como no dia das 

crianças um saquinho de surpresa com doces, conseguimos o apoio com o ganho de escovas e 

pastas de dentes para agregar a nossa didática no ensino sobre higiene bucal e ao final do projeto 

um lápis e um saquinho contendo sementes de girassol para lembrá-los do quanto é importante o 

reflorestamento. 

O encerramento na FAM contou com a colaboração de alguns cursos do IFSULDEMINAS 

que por meio do seu auxílio, restauramos as pinturas feitas no chão da escola como: amarelinhas 

e desenhos de brincadeiras realizadas pelas crianças. Restauramos também a fachada da escola 

dando mais cor e alegria para o local e para a vida das crianças, neste momento, a participação 

das crianças foi de extrema importância, pois ressaltamos como pequenos gestos podem ser 

significativos. A colaboração das crianças como um todo nos trouxe muitas reflexões, mostrando a 

eles que todo cuidado e a ajuda entre os colegas contribuíram não só para uma dinâmica diferente 

e divertida, como também para mais uma conquista da instituição. 
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A oportunidade de vivenciar na comunidade e saber que, de certa forma, a aprendizagem 

será recíproca, ressaltando como a educação e integração evoluem juntas. Esperamos que os 

resultados dentro da instituição sejam satisfatórios e que, através desta, surjam novas 

possibilidades e oportunidades de desenvolturas voltadas para práticas harmônicas e saudáveis , 

comprometidas com o meio ambiente. Envolvendo assim, a melhoria sobre esses conceitos no 

planeta e principalmente os da comunidade que vivem diariamente ao redor dessas crianças. 

 

Resultados e Discussão 

 

Nesse projeto não buscamos resultados quantitativos e sim qualitativos no qual foram de 

extrema satisfação e gratificantes após o seu término. Tudo foi planejado atenciosamente para 

abranger as necessidades das crianças e da instituição que desenvolvemos o projeto. 

Conseguimos observar nas crianças uma boa percepção ambiental a partir de conhecimentos 

prévios sobre meio ambiente e uma facilidade em armazenar informações sobre os assuntos que 

discutimos durante as atividades. 

O ponto principal para o pleno desenvolvimento do projeto foi à oportunidade de vivenciar 

na comunidade e saber que, de certa forma, a aprendizagem foi recíproca, ressaltando como a 

educação e integração evoluem juntas. Esperamos que os resultados dentro da instituição tenham 

sido satisfatórios e, através desta, possam surgir novas possibilidades e oportunidades de 

desenvolturas voltadas para práticas harmônicas e saudáveis, comprometidas com o meio 

ambiente. 

Neste projeto, além de trabalhar com assuntos importantes utilizando diversos métodos, 

procurando em todas as atividades envolver as crianças igualitariamente, para que participassem 

e dessem sua opinião a respeito, havendo assim uma multiplicidade de transmissões do 

conhecimento sobre as temáticas. Sempre antes das atividades eram observados e anotados 

pontos principais oriundos do conhecimento prévio de cada um.  

Quando falamos sobre poluição onde foram introduzidas perguntas do tipo: “Alguém 

participa de algum projeto de separação do lixo, seja em casa, escola ou comunidades?”, a 

resposta foi que nenhum deles realizava a coleta seletiva. Porém, algo que nos chamou bastante 

atenção, foi que muitos deles já sabiam a designação para cada cor das lixeiras e isso facilitou 

bastante para o bom andamento das aulas.  

Para que o conteúdo ficasse mais dinâmico e se tornasse cada vez mais interessante aos 

alunos, procuramos diversificá-los de acordo com o que as crianças não costumavam ter com 

frequência. Com isso, as aulas foram preparadas e apresentadas em métodos distintos 

semanalmente, sendo apresentadas através de vídeos, colagens, dinâmicas e aulas expositivas. 

Ao praticarmos a higiene pessoal em nosso cotidiano podemos evitar doenças causadas 

por fungos e bactérias, além promover uma boa impressão nas pessoas com as quais nos 

relacionamos. Por meio deste, os bons hábitos de higiene pessoal devem ser ensinados desde a 

infância promovendo a importância da conscientização de todos os jovens e adultos. Além de 
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melhorar a qualidade de vida ajudando na melhoria do bem estar físico e mental 

consequentemente isso contribui para uma boa representação dentro da sua sociedade e 

principalmente dentro de casa onde esses hábitos devem se tornar prioridade e exemplos diante 

das pessoas. 

Os dois temas foram abordados pelas crianças como temas legais de se aprender porque 

a base desses temas eles recebiam na escola então, agregamos mais ainda esses valores 

reforçando a importância de praticá-los em sua vida e compartilhá-los com pessoas que vivem ao 

seu redor. 

Ambos os assuntos ao serem discutidos em sala de aula foram sempre associados ao 

que encontramos em nossa rotina ou que conhecemos de alguma forma, sejam eles por histórias, 

TV, filmes, teatros ou envolvendo as matérias da escola propriamente dita. Para maior 

participação dos alunos, ao abordar os temas procuramos relacioná-los a realidade da instituição, 

o que proporcionou maior facilidade na absorção do conhecimento, havendo uma correlação entre 

os temas e a situação vivenciada. 

Mesmo sempre tendo dificuldades e desafios em que se envolve a modalidade de 

licenciatura, nos agregou muito valores pessoais e profissionais, vendo que a sala de aula é onde 

o conhecimento do mundo é transpassado. Houve dias em que as aulas seguiram conforme o 

programado, outros, a forma de conduzi-los teve que ser adaptada para que a participação dos 

alunos fosse relevante. 

Apesar de todos os obstáculos que tivemos até mesmo por ser o primeiro projeto de longa 

extensão que realizamos, houve certo medo e insegurança, mas não deixamos isso nos 

influenciar, tivemos coragem e soubemos usar a voz e conhecimento que nos foi passado e que 

foi repassado à adiante, sendo sempre importante manter a mente aberta. Crescemos através da 

troca de relação entre professor e aluno, dessa forma amadurecendo e evoluindo. Foi de suma 

importância esse trabalho que colocamos em prático, aquilo que é teoria de certa forma em sala 

de aula, aprimorando e fazendo aquilo que escolhemos e amamos. Com esse projeto proposto e 

no qual realizamos nossas expectativas foram além de ultrapassadas. 

Por finalidade do projeto, tivemos como resultado que a melhor forma de aprender é 

ensinar e com essa oportunidade pudemos aprender mais ainda e reforçar os nossos 

conhecimentos. Tendo em vista que o desempenho das crianças foi significativo e superando 

nossas expectativas, vimos que através de múltiplas didáticas o aprendizado se tornou algo 

prazeroso e divertido, viabilizando uma maior absorção na aprendizagem. 

Agradecemos a FAM por ter nos recebidos de portas abertas quando lhe apresentamos 

esse projeto e principalmente a nossa orientadora Daniela Ferreira Cardoso que junto ao curso 

superior de Licenciatura em Ciências Biológicas abraçaram essa causa junto conosco e fizeram 

com que a experiência fosse única, gratificante e extremamente importante para nós. 
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Considerações Finais 

 

Levando-se em conta esses aspectos abordados nossas considerações finais sobre a 

FAM teve valores agregativos a nossa formação pessoal e profissional, pois era a nossa primeira 

oportunidade de exercer a nossa futura profissão. Foi um grande desafio fazer parte da Educação 

Básica como nossa primeira experiência, pois, todos nós sabemos que lidar com crianças aparece 

a cada dia uma nova caixinha de surpresas. Por fim, enfatizar a relevância de tal compromisso 

com a comunidade, esta que proporcionou conhecimento de forma lúdica as crianças e grande 

enriquecimento para nosso âmbito individual enquanto discentes.  

Visando que todos os nossos objetivos foram alcançados e isso foi de grande 

enriquecimento para nós como uma base do que seria a profissão que escolhemos. Esperamos 

por meio deste, a sensibilização de todos para os valores e ensinamentos trabalhados juntos à 

educação infantil e que esses valores possam ser cultivados por outras pessoas a fim de melhorar 

a educação no país.  
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Capítulo 15 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA SOB A ÓTICA DE PROFESSORES DA REDE REGULAR DE ENSINO 
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RESUMO: O presente estudo objetiva avaliar o conhecimento de professores atuantes no ensino 
fundamental I (1° ao 5° ano) da rede municipal de ensino acerca da inclusão de pessoas com 
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) no ambiente escolar. Trata-se de um estudo avaliativo, 
exploratório, do tipo pesquisa ação, com abordagem mista, qualitativa e quantitativa. A pesquisa 
contou com a participação de 50 professores da rede regular de ensino. A coleta dos dados 
ocorreu no segundo semestre de 2018, sendo utilizado como instrumento de coleta de dados um 
questionário que versava sobre os conhecimentos dos professores acerca da inclusão de alunos 
com TEA em sala de aula.  Os principais resultados obtidos nesta investigação mostraram que os 
professores demonstraram ter conhecimentos básicos sobre educação inclusiva e notou-se que 
eles reconhecem a importância da inclusão escolar, já que todos os indivíduos possuem direitos a 
vivenciarem uma educação de qualidade.  
 
Palavras-chave: Inclusão Escolar. Transtorno do Espectro do Autismo.  Ensino Regular. 
  

ABSTRACT: The present study aims to evaluate the knowledge of teachers working in elementary 
school I (1st to 5th year) of the municipal school system about the inclusion of people with Autism 
Spectrum Disorder (ASD) in the school environment. It is an evaluative, exploratory, action 
research type study, with a mixed, qualitative and quantitative approach. The survey was attended 
by 50 teachers from the regular school system. Data collection took place in the second half of 
2018, and a questionnaire was used as a data collection instrument that addressed the teachers' 
knowledge about the inclusion of students with ASD in the classroom. The main results obtained in 
this investigation showed that teachers demonstrated basic knowledge about inclusive education 
and it was noted that they recognize the importance of school inclusion, since all indiv iduals have 
the right to experience quality education. 
 

Keywords: School inclusion. Autism Spectrum Disorder. Regular education. 

 

Introdução 

 

 Vivencia-se na atualidade o discurso da inclusão escolar de alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais (NEE) matriculados na rede regular de ensino. No que concerne à 

legislação é obrigatório receber alunos com necessidades na sala regular de ensino. No entanto, 
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não é apenas os acolher, é necessário que os alunos com necessidades educacionais tenham 

condições efetivas que possibilitem o desenvolvimento das suas potencialidades. Diante disso, é 

imprescindível que o ambiente escolar esteja preparado para receber essas especificidades em 

sala de aula.  

Para se conquistar uma educação qualidade em que a participação de alunos com 

necessidades em sala de aula aconteça é primordial que educadores estejam se capacitando para 

atuarem com os alunos nos conteúdos escolares. Nesta perspectiva, considerando as diversas 

necessidades educacionais especiais existentes, este trabalho objetiva avaliar o conhecimento de 

professores atuantes no ensino fundamental I (1° ao 5° ano) da rede municipal de ensino sobre o 

processo de inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) no ambiente 

escolar.  

Destaca-se que o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) constitui um grupo de 

alterações que se caracterizam por meio da seguinte tríade: déficits cognitivos, apresentando 

dificuldade na fala e na comunicação social do indivíduo, além de movimentos restritos e 

repetitivos, sendo apresentado em níveis leve, moderado e severo (APA, 2014).   

Inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no contexto escolar  

  

Durante anos as pessoas que apresentavam alguma necessidade educacional especial 

(NEE) ficavam a margem da sociedade, sendo que seu processo de ensino e aprendizagem era 

realizado por instituições especializadas em atender determinada especificidade. De acordo com 

Carvalho (2015), a partir da concepção de educação inclusiva foi possível pensar no acesso e na 

permanência de alunos com necessidades no ambiente escolar onde são criadas condições 

propícias para garantir uma educação de qualidade a todos os alunos.   

Conforme Carneiro (2012), para a efetivação da educação inclusiva, o sistema 

educacional necessita de uma reestruturação de forma a garantir acesso, permanência e 

condições de aprendizagem a todos os alunos em classe, inclusive os alunos com necessidade 

educacionais especiais. Logo, o ambiente escolar necessita rever metodologias utilizadas para o 

processo de ensino e aprendizagem de seus alunos.   

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva enfatiza 

que a inclusão escolar deve ser iniciada na educação infantil, quando são desenvolvidas as bases 

fundamentais para que aconteça a construção do conhecimento e do desenvolvimento global, 

considerando as especificidades dos alunos, com ênfase nas potencialidades que cada educando 

possui (BRASIL, 2008). No que concerne à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9.394/96, é definido, no artigo 59, inciso III, (BRASIL, 1996) que:   

Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 
especiais: professores com especialização adequada em nível médio ou 
superior, para atendimento especializado, bem como, professores do ensino 
regular, capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. 

 
Assim sendo, o professor torna-se fundamental nesse processo de uma aprendizagem de 

qualidade aos alunos com NEE. Ademais ressalta-se que a presença de alunos com TEA na sala 
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regular de ensino gera uma preocupação tanto para a família como para a escola. Neste 

momento, o ambiente escolar necessita propor adequações especificas para atender as 

especificidades de alunos com autismo em sala de aula.   

 De acordo com Mantoan (2006), a educação inclusiva só será promovida quando a 

escola fizer adaptações na metodologia de ensino, no currículo e na forma de avaliar os alunos, 

pois os educadores precisam respeitar as limitações dos alunos com TEA, bem como precisam 

buscar ferramentas que potencializem as suas habilidades.  

Alunos com TEA e o professor em sala de aula  

  

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento, 

manifesta-se desde os primeiros anos de vida, acomete 1 a cada 68 crianças com maior 

ocorrência no sexo masculino, possuindo características presentes, como no comprometimento 

social, na comunicação e comportamentos estereotipados (repetitivos e inadequados), como 

também interesse por atividades restritas (MARQUES; BOSA, 2015).     

De acordo com Praça (2011), diversas são as características comportamentais 

apresentadas pelas crianças com TEA. Além disso, percebe-se a presença de um comportamento 

que se apresenta com maior predominância, o qual diz respeito à permanência em um mundo 

interior, como uma forma de se isolar do ambiente externo. As características do autista incluem a 

dificuldade de estabelecer relacionamento e comunicação com as demais pessoas, gerando uma 

ideia de que a pessoa com autismo vive sempre em um mundo próprio e que não interage fora 

dele.   

Conforme Galdino (2011), o autismo é muito complexo, pois diferentemente de outros 

distúrbios, não se sabe as causas d o transtorno. Sobre isso, muitos são os pesquisadores que 

tentam esclarecer os fatores que contribuem para a ocorrência desse transtorno de 

desenvolvimento. Salienta-se que o TEA apenas pode identificado por conta de sinais e 

características que surgem no decorrer dos anos.  

Cunha (2012) explicita que o professor precisa atentar-se para a individualidade de cada 

educando em sala de aula. Diante deste entendimento, o professor deve estar preparado, 

compromissado com a formação humana dos alunos e disposto a trabalhar na perspectiva da 

educação inclusiva, a qual garanta que todos da sala de aula possam ter acesso a um ensino 

igualitário e de qualidade. O professor precisa conhecer a singularidade de cada estudante e deve 

corresponder às necessidades individuais, potencialidades, formas e ritmos de aprendizagem 

(CIOLI, 2014). 

É necessário que professores, orientadores, supervisores, direção escolar, demais 

funcionários, famílias e alunos estejam conscientes da singularidade de todos os estudantes e 

suas demandas específicas. Esta conscientização pode tornar a escola um espaço no qual os 

processos de ensino e aprendizagem estarão disponíveis e ao alcance de todos, onde diferentes 

conhecimentos e culturas serão mediados de formas diversas por todos os integrantes da 

comunidade escolar, tornando a escola um recinto compreensível e inclusivo (LOPEZ, 2011).  
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Quando assume uma sala de aula, sobretudo quando há aluno autista na turma, o 

professor precisa utilizar-se de instrumentos e signos para realizar a mediação, com vistas ao 

desenvolvimento eficaz do aluno.  É importante que o professor tenha em mente que o aluno com 

TEA consegue seguir rotinas e por isso deve criá-las como estratégias de ensino e de 

aprendizagem. É justamente neste aspecto que o professor deve intervir como mediador, fazendo 

com que o aluno autista consiga aceitar a mudança e atuar sobre ela (CIOLI, 2014).  

 

Metodologia 

 

A presente pesquisa aborda os conhecimentos dos professores do ensino fundamental 

(1° ao 5° ano) sobre a inclusão de alunos com Transtorno do Espectro do Autista (TEA) no ensino 

regular.  

O estudo foi realizado em um município do estado do maranhão. Para tanto, realizou-se 

um estudo avaliativo, exploratório, do tipo pesquisa ação, com abordagem mista, qualitativa e 

quantitativa. Conforme Severino (2007) a pesquisa-ação busca investigar a situação apresentada 

para logo após compreendê-la e, assim, modificá-la.  

Dessa forma, realizou-se uma pesquisa de campo nas escolas de Ensino Fundamental I 

(turmas de 1° a 5° ano) que apresentavam um maior quantitativo de crianças matriculadas com 

Transtorno do Espectro do Autismo. De acordo com os dados obtidos na secretaria de educação 

do município pesquisado, existem 71 escolas localizadas na zona urbana que ofertam o ensino 

fundamental I.   

No que concerne aos alunos diagnosticados com TEA, verificou-se dos 245 alunos 

deficientes matriculados na rede regular de ensino, 220 foram diagnosticados com TEA. Com 

base nisso, foram selecionadas 10 escolas do município que apresentam um maior quantitativo de 

crianças com o transtorno.   

Ademais, a pesquisa contou com a participação de 50 professores atuantes na rede 

regular de ensino. A coleta dos dados ocorreu no segundo semestre de 2018, sendo utilizado 

como instrumento de coleta de dados um questionário que versava sobre os conhecimentos dos 

professores acerca da inclusão de alunos com TEA em sala de aula.  

Os critérios de inclusão foram: professores que atuavam nas salas de aulas regulares das 

instituições de ensino selecionadas e que aceitaram de livre e espontânea vontade participar da 

pesquisa. Foram excluídos os docentes que não estiverem em consonância com pelo menos um 

dos itens supracitados.  

A coleta dos dados ocorreu no período de março a maio de 2018, durante o horário de 

trabalho dos professores nas instituições de ensino selecionadas para participar desta pesquisa e 

os pesquisadores mantiveram-se à distância durante o procedimento de coleta de dados para não 

interferir no processo, nem tampouco intimidar os participantes. Além disso, quando os sujeitos 

não puderam responder aos questionamentos no determinado dia e/ou momento, o instrumento 

de coleta de informações não era entregue com vistas a manter a fidelidade das respostas. 
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Nesses casos, os questionários foram aplicados em oportunidades posteriores até que todos os 

participantes do estudo foram alcançados.    

A pesquisa não apresentou risos e benefícios imediatos, entretanto, possibilitou 

compreender como estão sendo desenvolvidas as concepções e as estruturações das práticas 

inclusivas de ensino no ambiente escolar. Vale ressaltar que o projeto foi submetido para 

avaliação no Comitê de Ética em Pesquisa, sendo aprovado com o nº de certificado de 

apresentação para apreciação ética (CAAE) 82048217.8.0000.8007 e sob o parecer de nº 

2.492.592.    

Análise dos resultados   

  

A análise dos dados deu-se por meio de leitura de todas as respostas dos entrevistados, 

sendo organizadas categorias com base nas respostas examinadas. As respostas foram 

estruturadas e organizadas de acordo com cada questionamento utilizado durante a entrevista. 

Salienta-se que as respostas foram selecionadas de forma aleatória e as categorias enfatizam o 

conhecimento dos participantes acerca da educação inclusiva.   

 

Conhecimento sobre educação e educação inclusiva   

 

A educação é parte fundamental no processo de desenvolvimento do ser humano em 

sociedade, e para que isto aconteça é preciso que todos usufruam de um ensino de qualidade e 

com recursos necessários para seu progresso. É necessário que a educação atenda toda a 

população, considerando as potencialidades e necessidades existentes. Conforme a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), em seu artigo 59, são assegurados aos 

alunos com necessidades educacionais especiais currículos, métodos, técnicas, recursos 

educativos e organização específicos para atender as suas necessidades (BRASIL, 2001).  

Assim sendo, destaca-se que foram realizadas entrevistas com os professores atuantes 

no ensino regular sobre os conhecimentos que detinham acerca dos alunos com necessidades 

educacionais especiais em sala de aula. Inicialmente buscou-se verificar os conhecimentos dos 

professores pesquisados sobre educar, tendo sido tecidas as seguintes respostas:  

É mediar o conhecimento. Ou seja. é possibilitar o aprendizado de maneira 
significativa (PROF 1).  
É transmitir valores e formar cidadãos capacitados para atuar na sociedade 
(PROF 3).  
É transferir conhecimento (PROF 8).  
É facilitar o processo de ensino e aprendizagem a criança (PROF 39)     
 Formar pessoas, transmitir conhecimentos (Prof. 43)  
Transmitir conhecimentos para uma vida em sociedade e respeitando 
diversidade (Prof. 46)  
É transmitir o conhecimento sistemático para o educando de forma crítica, para 
que esta criança cresça tanto profissional, quanto pessoal (Prof. 48). 

  

Com base nas falas dos participantes, percebe-se que cada um referiu o próprio 

entendimento sobre o que seria educar. As explanações evidenciam que educar vai além de um 
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significado determinado. Ademais, observa-se que de modo geral educar, na visão dos 

participantes, é a transferência de conhecimento visando a efetivação do aprendizado.  

Corroborando tal concepção Figueiredo et al. (2018) explicitam que educar significa 

promover aprendizagens e proporcionar conhecimentos necessários para a formação e 

desenvolvimento pessoal do indivíduo.   

Em se tratando de educação, é necessário que a mesma seja feita de forma igualitária e 

deve atender todas as pessoas, sem discriminações, respeitando suas habilidades e dificuldades, 

a fim de garantir o desenvolvimento e a aprendizagem dos sujeitos. A Lei de Diretrizes e Base da 

Educação Nacional (LBDEN) nº 9.394/96 enfatiza a necessidade de valorização da educação 

inclusiva, e expressa que a oferta do ensino, preferencialmente, em escola da rede regular, deve 

ser assegurada (BRASIL, 2008).  

Neste sentido, a escola precisa passar por mudanças para atender as especificidades dos 

estudantes, com vistas a garantir uma legítima inclusão e permanência no ambiente escolar. 

Conforme Santos et al. (2017), não basta somente garantir o acesso ao ensino regular, fazem-se 

necessárias mudanças na formação pedagógica e estruturas adequadas para efetiva inclusão.   

 A este respeito, Cunha (2015) expõe alguns aspectos históricos relacionados à inclusão 

de crianças com deficiência. As crianças que apresentavam alguma deficiência eram colocadas 

em um ambiente, próprio para suas limitações, totalmente excluída da sociedade e da escola 

regular comum. Somente a partir da segunda metade do século XX tal realidade começou a ser 

modificada. Destaca-se que antes o ensino era ministrado em escolas ou classes especiais para 

as crianças e jovens que não possuíam condições de avançar no processo educacional (CUNHA, 

2015).  

Ao serem indagados sobre os conhecimentos acerca da educação inclusiva, os docentes 

apresentaram as seguintes respostas:  

Educação inclusiva é ter visão além do comum, para ser colocado em prática 
uma educação igual pra todos (PROF 5).  
Incluir os alunos, porque todos são iguais (PROF 8)  
É aquela em que todos da sociedade escolar se adaptem ao aluno e suas  
dificuldades. Não é ele que terá que se adaptar (Prof. 36) No momento estou 
conhecendo este método de ensino (Prof. 42).  A inclusão é quando a escola 
aceita os alunos com suas diferenças, se adaptando as suas necessidades 
(Prof. 45).  
É educar sem levar em conta as diferenças, ou seja, olhar para todos com 
igualdade, respeitando suas diferenças (Prof. 50).  

 

A análise das falas dos participantes evidencia compreensão da concepção de inclusão e 

ratifica a necessidade de incluir este aluno na sociedade por meio de adaptação para atender 

suas necessidades. Além disso, tal entendimento sinaliza que os professores precisam buscar 

mais qualificações para adquirirem subsídios que viabilizem uma aprendizagem significativa e 

transformadora.   

A educação se torna inclusiva quando todos os envolvidos no processo buscam os 

mesmos objetivos e possuem consciência das diferenças, tornando o ambiente escolar adequado 

para as pluralidades existentes. Nesta perspectiva, para que o ambiente escolar seja inclusivo, 
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precisa-se rever estruturas, metodologias, objetivos e a capacitação dos profissionais, para que 

assim possam receber os alunos com necessidades e saibam atender de forma positiva 

contribuindo para seu progresso. Conforme Belizário Filho e Lowenthal (2013), para que a 

inclusão seja realizada de forma justa, deve atender a realidade e as características individuais 

dos alunos, buscando estratégias para que a aprendizagem aconteça com qualidade.  

A educação inclusiva não é um método de ensino que proporciona dificuldades para ser 

compreendido. A inclusão é uma ação que deve ser praticada, independente de conhecimentos 

teóricos científicos, respeitando as diferenças e contribuindo para o desenvolvimento dos 

discentes no meio social.  

Retomando a análise das falas dos professores, verifica-se que a professora 42 refere 

ainda estar conhecendo este método de ensino, o que suscita reflexões. Pela sua resposta, nota-

se que a profissional não possui clareza sobre a concepção de educação inclusiva, o que gera 

preocupação, pois na escola existe diversidade de alunos, com inúmeras características, 

habilidades e limitações, e o professor necessita incluí-los dentro da rotina da sala de aula, 

visando à consolidação da aprendizagem.   

De acordo com Barbosa (2013), o professor ao desconhecer o ensino inclusivo prejudica a 

inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no contexto escolar. As instituições 

de ensino devem ofertar um ensino de qualidade e, para isso, o professor deve desenvolver 

metodologias diversificadas e flexíveis, que atendam as especificidades de cada discente.  

Em se tratando da importância da inclusão de pessoas com necessidades educacionais 

na rede regular de ensino, os professores fizeram as seguintes considerações:  

Para que as pessoas com deficiência interagirem com as outras da sala 
regular de ensino, e que não haja nenhum constrangimento (Prof. 28) É de 
grande importância desde que haja capacitação com educador e família (Prof. 
30)  
A importância é que todos devem ser inclusos na sociedade (Prof. 34)  
Eles têm direitos de sentir-se normais, como as outras pessoas (Prof. 35)  
Uma forma de cidadania (Prof. 42)  
É importante, porque a criança desenvolve a aprendizagem durante a sua 
socialização com os demais alunos (Prof. 43)  
Sim, tem uma importância para a sociedade, pois a escola é um espaço em 
que se apresenta diferenças e que formam pessoas para viver em 
comunidades (Prof. 45)  
É fazer com que esse ser humano, se sinta parte da sociedade, ou seja, 
acolhido apesar de suas limitações (Prof. 48).  

  

Os relatos dos participantes indicam a importância da inclusão dos alunos com NEE nas 

escolas, pois necessitam conviver com outros indivíduos para que se sintam parte da sociedade e 

principalmente aprendam com os outros. Ademais, foi enfatizada a necessidade de busca de 

capacitações por parte dos educadores e familiares.    

Para mais, uma explanação que merece destaque foi feita pelo professor 35, na qual fica 

evidente que sua concepção em torno do aluno com necessidade educacional especial está 

bastante equivocada, já que diz que este aluno necessita sentir-se normal como os demais da 

turma. Sua fala expressa um sentimento de preconceito para com o aluno, pois ele é visto como 

alguém anormal em relação aos demais alunos.  
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Diante disso, verifica-se que o supradito educador não sabe da verdadeira importância 

desse aluno na sala regular de ensino, pois acredita que sua inclusão é para que se sinta normal. 

Salienta-se que considerar e reconhecer a importância desse estudante é primordial para que se 

alcance um ensino igualitário e de qualidade fundamentada em potencialidades.  

Logo, os educadores precisam se capacitar para atuar com a diversidade em sala de aula. 

É preciso compreender as diferenças e valorizar as potencialidades de cada discente, 

proporcionando uma aprendizagem de qualidade. A falta de conhecimento por parte dos 

educadores promove apenas a matrícula e a frequência do aluno na escola regular, deixando de 

lado que o aluno esteja devidamente incluído no processo de aprender (PIMENTEL, 2012).  

Papim (2013) descreve que a obtenção de resultados positivos na educação de crianças 

com TEA demanda uma forma de ensinar adequada e preparada para trabalhar com a diversidade 

que há nas salas de aula a fim de acolher adequadamente as manifestações do transtorno.  

No gráfico 01 constam as concepções dos professores pesquisados sobre onde as 

crianças com necessidades educacionais especiais devem ser matriculadas conforme a lei nº 

13.146 (Estatuto da pessoa com deficiência).  

 

Gráfico 1 – Concepções dos professores pesquisados sobre onde as crianças com necessidades 
educacionais espaciais devem ser matriculadas conforme a lei n° 13.146 (Estatuto da pessoa com 

deficiência). 
 

 

 
            Fonte: Pesquisa Direta, 2019.  

  

Sobre o contido no gráfico 01, 88% dos professores pesquisados responderam que alunos 

com necessidades educacionais devem ser matriculados na rede regular de ensino. Isto, de fato, é 

evidenciado no estatuto da pessoa com deficiência no artigo de número 27, no qual é referido que 

essa matrícula é um direito garantido a pessoa com necessidades educacionais especiais 

(BRASIL, 2015).  
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Ainda com base no Gráfico 01, constatou-se que 4,0% dos professores responderam que 

alunos com NEE devem estar matriculados em escolas especiais. Tais respostas foram bastante 

equivocadas, considerando que durante muitos anos as pessoas com necessidades educacionais 

especiais ficaram à margem da sociedade e o seu processo de ensino e aprendizagem se dava 

por instituições que eram especializadas a atender as diversas especificidades que surgiam.  

Para mais, é fato incontestável que as pessoas com necessidades educacionais especiais 

possuem direitos garantidos por lei, como já foi citado no parágrafo anterior. Dessarte, os 

educadores que apresentaram opiniões equivocadas precisam rever suas concepções sobre onde 

as crianças com NEE devem ser matriculadas. 

 

Conclusão  

 

Indiscutivelmente, a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no 

ambiente escolar deve ser uma realidade vivenciada por parte dos educandos. O aluno com TEA, 

foco desta pesquisa, apresenta um distúrbio de desenvolvimento, que causa alterações em seu 

desenvolvimento, com características marcantes, como o isolamento social, dificuldade de 

comunicação e comportamento repetitivos e estereotipados.   

Para que os alunos autistas sejam inclusos em sala de aula é necessário que os 

professores possuam conhecimentos acerca da inclusão, bem como sobre como proceder para 

garantir uma aprendizagem integral.  

Os principais resultados obtidos nesta investigação mostraram que os professores 

participantes da pesquisa demonstraram ter conhecimentos básicos sobre educação inclusiva e 

notou-se que eles reconhecem a importância da inclusão escolar, já que todos os indivíduos 

possuem direitos a vivenciarem uma educação de qualidade. Ademais, foi ressaltada a 

necessidade de os docentes buscarem constantes capacitações para uma efetiva atuação no 

âmbito da educação inclusiva.  

Finalmente, destaca-se que mais investigações como esta precisam ser desenvolvidas 

para que os discentes com necessidades especiais possam, legitimamente, serem beneficiados. 

Reitera-se que estudos a respeito do assunto necessitam ser publicados, para que a importância 

da inclusão escolar esteja cada vez mais evidente.  
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Capítulo 16 

EFICÁCIA DA AVALIAÇÃO: A PROVA TRADICIONAL OBJETIVA COMO MEIO AVALIATIVO 

NO ENSINO SUPERIOR CONTEMPORÂNEO 

EVALUATION EFFECTIVENESS: OBJECTIVE TRADITIONAL TEST AS EVALUATIVE MEANS IN 

CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION 

Adil Lins da Rocha1 

RESUMO: Umas das coisas que mais chama a atenção seja ela em que nível de ensino, seja, é a 
forma de avaliação, que por muitos anos foram vistas de forma errada pelos docentes, e a sua 
aplicação foi de forma errônea. A avaliação e a aprendizagem estão no nosso cotidiano por mais 
que não paramos para perceber, mas elas não param. Muitas foram as buscas da melhor forma 
de se avaliar, mas os docentes atuais ainda dão preferência as formas tradicionais de avaliação, 
que seria a prova objetiva. Então se faz necessário a busca pela melhor maneira de se obter um 
resultado satisfatório, que o discente faça parte do processo de Avaliação e Aprendizagem de 
forma ativa e inclusive possa construir o saber. O recurso dessa pesquisa foi exploratória 
bibliográfica simples, demostrando que a prova objetiva tradicional não é suficiente para o ensino 
atual. 
 
Palavras-chaves: Educação; Avaliação; Aprendizagem; Prova Objetiva. 
 
ABSTRACT: One of the things that draws the most attention, be it at what level of education, that 
is, it is the form of assessment, which for many years were seen in the wrong way by teachers, and 
its application was erroneously. Assessment and learning are in our daily lives no matter how much 
we don't stop to notice, but they don't stop. There were many searches for the best way to 
evaluate, but current teachers still prefer traditional forms of evaluation, which would be the 
objective test. So it is necessary to search for the best way to obtain a satisfactory result,  that the 
student is part of the Assessment and Learning process actively and can even build knowledge. 
The resource of this research was a simple bibliographic exploratory, demonstrating that the 
traditional objective test is not enough for the current teaching. 
 
Keywords: Education; Evaluation; Learning; Objective proof. 
 
 

Introdução 

 

Um dos pontos mais intrigantes são como os docentes ensinam e avaliam a 

aprendizagem, sendo esse um dos mais importantes processos na aprendizagem. A palavra 

avaliação tem um conceito muito aberto e amplo, por isso que a sua ideia vai bem além de uma 

prova de questões seja aberta e muito menos fechada. 

Por grandes períodos a avaliação foi vista como uma simples forma de se analisar um 

acerto ou erro do discente. Com o passar do tempo essa visão fechada e errónea foi sendo 

superada de forma lenta, hoje felizmente muitos docentes a utiliza para uma forma de diagnóstico 

(MARTINS e GUISSO, 2019). 

O docente tem que incentivar a construção do conhecimento e não da repetição 

automática de forma desorganizada, durante a sua jornada acadêmica de aprendizagem o 
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acadêmico deve se tornar questionador crítico e não se manter numa posição passiva no 

aprendizado ao contrário ele deve ser conduzido a pensar, buscar novas compreensão e interagir 

com o seu docente (SILVA et al, 2014). 

Sendo assim, esse estudo tem por finalidade realizar uma pesquisa aplicada, uma vez 

que utilizará conhecimento da pesquisa básica para resolver problemas. 

Para um melhor tratamento dos objetivos e melhor apreciação desta pesquisa, observou-

se que ela é classificada como investigação exploratória quantitativa. 

Detectou-se também a necessidade da pesquisa bibliográfica quando se fez uso de 

materiais já elaborados: livros, artigos científicos, revistas, documentos eletrônicos, sites e 

enciclopédias na busca e alocação de conhecimento sobre tema em estudo, correlacionando tal 

conhecimento com abordagens já trabalhadas por outros autores especializados. 

A pesquisa assume uma forma explicatória, por sua vez, proporciona maior familiaridade 

com o problema, tornando-o explícito ou construindo hipóteses sobre ele através do levantamento 

bibliográfico. 

O problema foi direcionado a pesquisa para as áreas da Avaliação do aprendizado através 

da pesquisa bibliográfica, sendo este com a análise da prova tradicional objetiva como meio 

avaliativo do ensino superior contemporâneo, uma análise geral como forma de mostrar a má 

aplicação desse método avaliativo. Em que será feito ao apontar como sua aplicação não é 

suficiente para medir a aprendizagem dos discentes. 

O presente trabalho tem como objetivo geral constatar de que forma a análise do tema, 

pode demostrar como esse método avaliativo seria ineficaz devendo o docente buscar por 

avaliações, que leve ao discente a produzir conhecimentos e não ser um mero repetidor. 

 

Contexto histórico 

 

Em uma breve situação histórica do processo de aprendizagem pode ser explicada pelo 

autoritarismo que permeia a avaliação, é bem nítido que ao longo do tempo ela veio passando por 

grandes modificações, no surgimento da educação formal, a sociedade almeja que o ensino possa 

contribuir com a formação do indivíduo de acordo com as expectativas do sistema (SUHR, 2012). 

É colocado nas mãos dos docentes a responsabilidade de forma um ser humano apto para viver  

em sociedade, essa designação é tanto para a sua convivência como construção de uma 

formação profissional feita pelas universidades, centros técnicos e outros. 

Se voltamos ao passado podemos ter uma visão do que era avaliação, de acordo com 

Suhr (2012): 

O escravo era avaliado na correção das atividades físicas, o artesão pela 
qualidade dos serviços que oferecia ao cidadão e este pela capacidade de 
argumentar e descrever a realidade, além de refletir sobre ela usando o 
raciocínio. Mas, não havia a figura da avaliação formal como imaginamos hoje, 
até mesmo porque não havia educação de massa e os jovens da elite eram 
confiados a preceptores, que acompanhavam não só a sua escolarização, mas 
a vida como um todo (SUHR, 2012, p. 33). 
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Durante o feudalismo, o homem já era visto como um ser pensante, no entanto, a 

aprendizagem era considerada um dom de Deus, que seria a alma e o diferencial entre o homem 

e os demais animais, sendo assim toda a educação era voltada ao crescimento espiritual e 

religioso, com essa visão o mundo exigia na época uma avaliação conforme a sociedade, tendo 

muitas vezes correção de comportamento que não fossem conforme as leis divinas, feitas essas 

por instituições com características inquisitórias (SUHR, 2012). 

Com o passar do tempo a noção de mundo na sociedade europeia foi se transformando, 

aconteceu na Idade Moderna com as descobertas científicas, dessa forma a ciência passou aos 

poucos substituir a religião, passando a ser um norte para a humanidade daquela época, e o 

homem a ser entendido como um animal racional que trabalha e produz riquezas melhorando 

assim sua vida, e se conseguir-se produzir a mais do que necessitar-se poderia vender ou até 

mesmo trocar, nesse caminhar tem-se o início da industrialização, trazendo mais tarde o processo 

da Revolução Francesa no início da Idade Contemporânea (SUHR, 2012). 

Conforme a grande importância da organização da educação cabe os Estados 

organizarem e planejar os sistemas educacionais, a organização servi para estimular os alunos na 

participação da educação. 

Dado o exposto, é preciso que as pessoas creiam que a educação pode mesmo que a 

passos lentos transforma e dar condições melhores a sociedade, infelizmente mesmo se todos 

tivessem a mesma qualidade de educação ainda assim existiria desigualdade nesse mundo 

capitalista, com o passar do tempo mais, pessoas tiveram acesso aos estudos, disputando seu 

lugar no mercado de trabalho. Vale lembrar que a educação e sua avaliação, mesmo estando 

inserido em um conceito capitalista não pode estar restrito ao sistema, mesmo sabendo que a 

ideia seja de forma pessoas para serem inseridas no universo do trabalho, se faz necessário a 

criação da educação como direito de todos para lhe permitir um entendimento mais nítido do 

mundo em que vivem, e garantindo assim as mudanças positivas que ocorreram ao passar dos 

séculos (SUHR, 2012). 

 

Aprendizagem 

 

Aprendizagem é a forma que o ser humano adquire conhecimentos, habilidades, 

comportamento e valores. Essa aprendizagem vem de várias formas como resultados de estudos, 

de suas experiências de vida e até mesmo social. Hanzer (2019) afirma que o processo de 

aprendizagem é a mudança do comportamento humano de forma que suas experiências são 

formadas por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. Tal prática de 

aprendizado é realizado pelo sistema de ensino, através de suas didáticas. 

Na opinião de Hamze (2019) no novo conceito de aprendizagem e educação o professor é 

coautor do sistema de ensino-aprendizagem, o conhecimento é construído e reconstruído a todo o 

momento. 
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Conforme explicado acima é interessante, ver que atualmente a aprendizagem não mais 

pode ser engessada mais tem que estar em grandes mudanças para se adaptar à realidade de 

cada aluno e sociedade. O docente é visto como mediador e facilidade do pensar, de forma que 

os discentes venham a tomar uma atitude ativa e não mais passiva. 

Conforme Gonçalves (2019) inúmeras são as formas de aprendizagem em especial a 

linguagem, pois desde o nascimento a criança vem desenvolvendo e gradativamente vai 

construindo significados para as experiências que vivem. O autor deixa claro que a interação entre 

discente e docente gera possibilidade de adquirir conhecimentos culturais e sociais, que vão da 

educação inicial até a superior.  

Não é exagero afirmar que para uma aprendizagem eficaz o aluno não fica mais a repedir 

o conhecimento que lhe é passado, mais contribui com a construção da sua cognição. Vale 

também ressaltar que a percepção vai muito além do que podemos imaginar, conforme já 

mencionado uma das formas é a linguagem, primordial para se obter outros conhecimentos já que 

é pela linguagem verbal ou não que podemos assimilar boa parte dos conteúdos. "à 

aprendizagem acontece com base numa relação triádica, isto é, numa relação entre professor, 

alunos e conhecimento" (CORDEIRO, 2013, p. 111). 

Ora, em tese a aprendizagem é o procedimento de acesso ao saber a través do ensino-

aprendizagem, que tem como facilitador os docentes. É muito importante, pois retrata ou pode ser 

muitas vezes a solução de vários problemas existentes na sociedade contemporânea, um melhor 

acesso às universidades tornaria a sociedades bem mais evoluída em vários aspectos culturais. O 

processo de conhecimento depende diretamente da relação e dedicação docente e discente, que 

seria basicamente vontade de ensinar e disposição a aprender. 

A prender e ensinar só são possíveis pela intenção do outro. São, portanto, 
atividades que se desenvolvem por meio de uma relação. No caso da relação 
com a saber, ela é ao mesmo  tempo relação consigo próprio, com o outro e 
com o mundo, na medida em que esse saber e essa relação ajudam a 
construir a identidade do sujeito, a sua particularidade diante dos outros 
sujeitos e também permitem organizar, pôr em ordem e interpreta o mundo 
circundante (CORDEIRO, 2013, p.116).  

 

Processo avaliativo do ensino-aprendizado 

 

Vários são os conceitos de avaliação, conforme a brilhante estudiosa Cervi (2013), diz a 

autora que: 

Podemos simplificar a compreensão da avaliação, definindo-a como o 
processo de conhecer e julgar a relação entre metas estabelecidas, recursos, 
empenho e resultados obtidos pela administração e por professores e alunos 
em uma dada situação de trabalho na instância pedagógica (CERVI, 2013, p. 
65). 
 

Os conceitos de avaliação evoluíram muito nos últimos séculos, originalmente foi aplicado 

no meio industrial para o seu desenvolvimento e depois acabou indo para o seio pedagógico, o 

meio educacional (CERVI, 2013), nesse contexto o processo avaliativo foi burocratizado 

transformando-se em objeto de comando, predeterminado pelo sistema de ensino. 
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A avaliação está no nosso dia a dia, embora não percebamos quantas vezes precisamos 

tomar decisões no cotidiano, porém não são atribuídas notas, mas sim agir de forma mais 

adequada a nossa vida e muitas vezes aos olhos da moral da sociedade. 

Segundo Suhr (2012, p. 19). “Os estudantes muitas vezes associam avaliação somente a 

prova, sendo que alguns deles desenvolvem até “sintomas”, tais como esquecimentos, sudorese, 

uso de meios escusos como a “cola” etc.” Os docentes, em contrapartida, buscam meios de 

avaliação mais adequados e com menos traumáticos. 

Apesar de toda a busca de como torna a avaliação pouco mecânica e burocrática, não se 

acha resultado para isso, pois os professores aplicam provas escritas com atribuição de notas 

(SUHR, 2012). Essa forma de avaliação não contribui para a aluno só serve para um sistema de 

ensino ultrapassado. 

Devemos lembrar que o papel da avaliação não seria somente a atribuição de uma nota, 

mas sim ver o desempenho do aluno de forma criteriosa. No processo ensino-aprendizagem, 

utiliza-se a avaliação no acompanhamento do procedimento de aprendizagem, para uma 

orientação do aluno e professor para observar os pontos falhos que precisão de mais atenção e 

melhoramento (SUHR, 2012). 

As instituições de ensino em geral em especial as de ensino superior usam a prova 

objetiva como uma forma de medir o conhecimento ou até mesmo a inteligência de seus alunos, 

na sua maior parte simplesmente verificam a capacidade de reproduzir o entendimento passado 

pelo professor em sala de aula. 

Um dos grandes erros da prática didática é levar a avaliação como uma atividade 

simplesmente formal, que sempre irá ocorrer no final do processo ensino aprendizagem. Com 

essa forma sempre irá ocorrer a aprendizagem e logo depois a verificação do que simplesmente 

foi absorvido. (FREITA et al., 2014) 

Segundo Freitas et al (2014): 

Uma forma alternativa de ver a organização do trabalho pedagógico em sala 
de aula abandona esta visão linear e a substitui por outra baseada na natureza 
dinâmica e contraditória das categorias, o que permite organizar o processo de 
ensino-aprendizagem em dois grandes núcleos ou eixos interligados: 
objetivos/avaliação e conteúdo/método.” (FREITAS et al., 2014, p. 16). 

 

Desta forma a avaliação não se torna um sistema apenas no fim do processo cognitivo, os 

objetivos são fundamentos para a produção da avaliação já o conteúdo permite observar a 

possibilidade de o aluno manifestar a ampliação do seu conhecimento por meio de avaliação que 

não seja obrigatoriamente uma prova formal.  

 

Prova objetiva 

 

Nas décadas de 1970 e 1980 os professores cobravam que seus alunos decorassem seus 

assuntos. Hoje no século XXI houve uma grande revolução e isso graças ao uso das tecnologias 
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educacionais. Mesmo com tanta evolução tecnológica, o culto da memorização ainda é bem 

utilizado nas instituições de ensino, inclusive nas universidades e faculdades públicas e privadas. 

Esse método de avaliação é o mais utilizado sem dúvida, serve para observação da 

capacidade do discente aprender determinada matéria ou assunto, no entanto, não lhe dar meios 

de produzir um conhecimento, mas sim de repeti-los como lhe foi passado pelo seu docente. 

Ela é usada para medir que quantidade, o discente foi capaz de absorver sobre conteúdo 

transmitido. 

Prova Objetiva é aquela espécie que o docente elabora várias perguntas diretas fechadas 

ou até mesmo engessadas, onde só existe uma única resposta (GARCIA, 2020). 

A elaboração dos exames objetivos, sempre são feitos com alternativas de múltiplas 

escolhas, o docente criar com quatro ou cinco opções em cada questão do exame (GARCIA, 

2020), elas são feitas fechadas e de diferentes escolhas onde só uma séria a verdadeira, assim 

anulando as outras. 

Como afirma Garcia (2020), o sentido mais desfavorável seria, como o exame objetivo já 

vem com certas respostas prontas, onde uma séria a verdadeira, o discente pode acertar uma 

pergunta sem ter a certeza de fato, ficando assim o docente com dificuldades para apontar, quais 

os assuntos o discente tem contrariedade ou conhecimento. 

Essa forma de avaliar o aluno muitas das vezes simplesmente faz com que eles decorem 

para a realização da prova, poucos são os conhecimentos assimilados, já que ele não tem uma 

forma de responder como entendeu a matéria e sim como lhe foi passado. 

Uma opção de avaliação que tem um melhor rendimento para a avaliação do processo 

avaliativo é a prova dissertativa, tendo ela várias vantagens, como um melhor envolvimento dos 

discentes onde eles podem expor as suas respostas conforme seu entendimento, fazendo assim 

sua relação com que foi passado pelo seu docente e sua forma de absorção do conhecimento. 

Nessa forma a análise é feita pelo aluno de como ele entendeu o assunto passado e 

absorvido por ele. É possível o acompanhamento do desenvolvimento ao longo do tempo, esse 

sim seria uma avaliação satisfatória. 

Por todos esses aspectos observados, nota-se que uma prova objetiva é engessada onde 

existe uma imposição de cem porcento certo ou errado, provas que muitas vezes querem levar o 

discente a confusão as chamadas“ cascas de banana”, não permite que seja realizada as 

respostas com suas palavras, conforme o seu entendimento sobre determinado assunto. 

 

Conclusão 

 

Esse trabalho teve o intuito de buscar o conceito de avaliação da aprendizagem com o 

foco em discutir o método da prova objetiva, ato esse de verificação, da obtenção do 

conhecimento por parte do discente de maneira contínua. 

Assim ficou demostrado que a avaliação, tem a contribuição como finalidade do 

conhecimento no sistema de ensino, mas também cabe lembrar seu uso de forma indevida 
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(SANTANA, 2019), ela deve ser trabalhada em todo o tempo na fase de conquista do saber, por 

meios e estratégias de produção de percepção, inclui no trabalho do docente a reflexão de seus 

hábitos avaliativos, para que possa escolher a melhor dentre tantas. 

A verificação da aprendizagem não pode ser somente um teste, mas sim uma forma de 

construir e exprimir o conhecimento assimilado, nos confirma Santana (2019, p.33) “Dentro dessa 

perspectiva, nota-se que a partir da aprendizagem e da (re)construção dos saberes e do 

conhecimento é possível reconstruir diversas capacidades...”. 

É imprescindível considerar o local que o discente está inserido seu mundo e suas 

oportunidades, o ato de avaliar não, é algo fácil ou até mesmo simples, muitos são os fatores que 

influenciam psicológico cognitivo. Santana (2019, p.34), afirma que: “...os aspectos emocionais 

influenciam no desempenho do aluno e a família deve exercer o seu papel, no sentido de 

colaborar e estreitar laços no espaço educacional e familiar...”, lembrando que a avaliação está 

ligada estreitamente com o acompanhamento da evolução do discente entre teoria e prática. 

Os objetivos das universidades e faculdades sejam elas públicas ou privadas dentre 

outros, é a formação do indivíduo como um ser crítico e preparar para o mercado de trabalho, 

essa consciência crítica não se constrói com a mera repetição de conhecimentos que lhe é 

passado, mas é construído de forma que o discente seja capaz de interpretar, produzir, expressar 

suas percepções com suas palavras e de forma que ele saiba expor. 

Por conseguinte, demostrei aqui uma percepção que foi evoluindo com forme as décadas, 

tecnologias educacionais, e os meios sociais de cada indivíduo principalmente o discente, por 

certo ficou claro que as instituições de ensino superior ainda utilizam um método avaliativo arcaico 

que é a prova objetiva, que sem dúvida não mede conhecimento, por certo cria frustração e 

classifica de forma sem qualidade o discente. Em síntese os docentes devem aplicar um método 

avaliativo que seja capaz de gerar produção de conhecimento, criação acadêmica, debates e 

tantas outras, para ao final desse processo o discente seja capaz de produzir e não de ser um 

mero participante passivo no processo de aprendizagem. 
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Capítulo 17 

ENSINO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A GRADUANDOS DE 

ENFERMAGEM: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

TEACHING THE SYSTEMATIZATION OF NURSING CARE TO NURSING GRADUATES: AN 

EXPERIENCE REPORT 
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RESUMO:  Objetivo: socializar a experiência acerca do desenvolvimento de um projeto de ensino 
sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem. Desenvolvimento: Trata-se de um relato 
de experiência desenvolvido a partir de um projeto de Ensino que tem o formato de trabalho de 
intervenção a ser realizado a grupos de alunos interessadas na Sistematização da Assistência de 
Enfermagem. Foi dividido 6 encontros, onde em cada foram trabalhados, respectivamente, as 
seguintes temáticas: Processo de trabalho e Processo de Enfermagem, Método e metodologia; 
NANDA; NIC e NOC; NIC e NOC; Estudos de casos (avaliação).A realização deste projeto de 
ensino contribuiu para aproximar os alunos da docência ainda na graduação é algo construtivo e 
importante para a formação profissional. 
 
Palavras chaves: Processo de enfermagem; Ensino de enfermagem; Assistência. 
 
Abstract: Objective: to socialize the experience regarding the development of a teaching project 
on the Systematization of Nursing Care. Development: This is an experience report developed 
from a teaching project that has the format of intervention work to be carried out for groups of 
students interested in the Nursing Care Systematization. 6 meetings were divided, in which the 
following themes were worked on each: Work process and Nursing process, Method and 
methodology; NANDA; NIC and NOC; NIC and NOC; Case studies (evaluation). The realization of 
this teaching project contributed to bring students closer to teaching while in graduation is 
something constructive and important for professional training. 
 
Keywords: Nursing process; Nursing education; Assistance. 
 

INTRODUÇÃO 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma metodologia de trabalho 

que orienta a equipe de enfermagem a realizar uma abordagem individual, científica e humanizada 
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no cuidado prestado ao paciente, família e comunidade através de um julgamento e raciocínio 

crítico sobre o processo saúde-doença individual e coletivo (ROSA et al, 2016). 

É de suma importância a implantação da prática da SAE, pois é por meio desta que o 

Processo de Enfermagem (PE) passa a ser visto e entendido como instrumento facilitador do 

processo de avaliação da qualidade assistencial. Frisa-se ainda, que a SAE é regulamentada 

através da resolução COFEN nº 358/2009 criado em 15/10/2009 que dispõe sobre a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem 

em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, 

cabendo privativamente ao enfermeiro a liderança da execução e avaliação do processo 

(SPAZAPAN ; et al,2017). 

Assim, o Processo de Enfermagem (PE) é um tipo de instrumento metodológico que 

permite reorganizar a assistência prestada pela enfermagem, orientando e articulando o trabalho 

em equipe, e fazendo com que as ações em enfermagem tenham um teor mais sistemático e 

científico. É um processo continuado, cíclico e separado por fases imanentes sendo estas: o 

histórico de enfermagem, diagnósticos de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação 

(SANTOS; DIAS; GONZAGA,2017). 

Contudo, é percebido a dificuldade da implementação dessa, desde o ensino até a prática 

assistencial. Tem-se como justificativa o número reduzido de profissionais; a sobrecarga de 

trabalho; a pouca disponibilidade para assistir com qualidade a clientela, entre outros. E no campo 

educacional, o desconhecimento das teorias de enfermagem, da SAE e do Processo de 

Enfermagem; a não sensibilização dos profissionais para a importância da SAE; a desvalorização 

do ensino da SAE ainda na graduação de Enfermagem; a insegurança mediante as atribuições 

referente a SAE, gerando postura inadequada (DAMASCENA et al, 2019). 

Entendido isso, foi visto a importância e necessidade de um curso sobre a SAE para os 

acadêmicos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, de forma a alinhar o ensino e a 

prática assistencial. Assim, justifica-se a realização do curso pelo fato de que grande maioria dos 

acadêmicos de Enfermagem não desenvolve a prática da operacionalização do PE com a SAE 

durante as realizações de suas tarefas obrigatórias exigidas pelas Universidades. Essa realidade 

se dá por alguns motivos específicos, tais como as divergências metodológicas dos docentes, a 

padronização do ensino repassado e o desconhecimento de docentes, o que reflete em um défici t 

da aplicabilidade dessa ferramenta por parte dos acadêmicos desde o início da graduação 

(QUEMEL, 2019). 

Diante do contexto frisa-se à relevância de se conhecer a aplicação da SAE e do PE, 

assim como as habilidades necessárias para sua realização, desde a formação, uma vez que, o 

acadêmico de enfermagem enquanto futuro profissional deve exercitar esses conhecimentos e 

habilidades, a fim de ter pensamento crítico e hábil para as situações da realidade e dessa forma 

construir e entender a importância de sua autonomia dentro da equipe de saúde (QUEMEL, 2019). 

Assim, objetiva-se socializar a experiência acerca do desenvolvimento de um projeto de 

ensino sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem.  
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DESEMVOLVIMENTO 

Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência sobre o desenvolvimento de 

um projeto de ensino. O projeto está na sua terceira turma, aprovado para a realização da quarta, 

vem sendo desenvolvido desde o semestre de 2018.2. Tem como objetivo qualificar discentes 

priorizando a organização da assistência de enfermagem embasada na Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE). A partir de metodologias ativas dos processos formativos, 

propõe-se construir novas possibilidades de conhecimento junto aos discentes (público-alvo), 

tornando-os aptos a refletirem sobre uma prática pautada na cientificidade e sistematização, 

fortalecendo a assistência.  

O projeto de Ensino tem o formato de trabalho de intervenção a ser realizado a grupos de 

alunos interessadas na Sistematização da Assistência de Enfermagem, como forma de subsídio 

de fundamentação para a prática e ensino de Enfermagem. A intervenção foi realizada junto ao 

corpo discente do Departamento de Enfermagem do Campus Avançado de Pau dos Ferros 

(CAPF) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Assim, o projeto de ensino 

contribui para capacitação dos discentes do curso, além de possibilitar a experiência da docência, 

o que facilita a ação dos alunos como multiplicadores.  

A equipe de execução foi formada por três docentes coordenadoras do projeto e 4 

discentes selecionadas através de entrevista para participar como facilitadores. Já o público para 

o qual o curso foi ministrado, foi composto por 20 acadêmicos de enfermagem de vários períodos 

do curso, selecionados por interesse e pela ordem de inscrição para o curso. Ao longo do 

desenvolvimento do projeto, a equipe de discentes que ministra o curso é selecionada a cada 

semestre a fim de oportunizar que vários discentes vivenciem a experiência de facilitador do curso 

de SAE. Também a turma dos participantes muda a cada semestre. 

 Para a execução da intervenção foram realizadas reuniões de planejamento, contando 

com as professoras coordenadoras do projeto, bem como com as alunas ministrantes do Curso. 

Foram lidos e discutidos textos como forma de capacitar os discentes formadores. 

Para a participação no curso, foi realizada a inscrição por meio de formulário eletrônico e 

feita a seleção de 20 participante sendo esses escolhido pela ordem de inscrição. Os participantes 

foram envolvidos em 6 encontros complementares e sequenciais com o uso de metodologias 

ativas e com duração de aproximadamente 4 horas. Os temas trabalhados foram: Sistematização 

da Assistência de Enfermagem, Raciocínio clínico e Diagnósticos de Enfermagem, Taxonomias 

(NANDA, NIC, NOC, CIPE), Aplicabilidade da SAE, e Estudos de Casos. 

Os encontros foram registrados por meio de diário de campo para análise de sua 

efetividade na construção coletiva do conhecimento. Essa análise serviu para avaliação contínua 

dos encontros, planejamento dos encontros subsequentes, assim como para devolutiva aos 

participantes dessas avaliações. 

O projeto efetivou-se a partir da realização de um curso ministrado por 4 alunas do curso 

de Enfermagem\CEN do Campus Avançado Pau dos Ferros que na época cursavam o quinto 

período.  
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O curso foi visto como exitoso, onde realmente se conseguiu cumprir com o objetivo. Para 

a realização deste, ele foi dividido 6 encontros, onde em cada foram trabalhados, 

respectivamente, as seguintes temáticas: Processo de trabalho e Processo de Enfermagem, 

Método e metodologia; NANDA; NIC e NOC; NIC e NOC; Estudos de casos (avaliação).  

Essa divisão foi vista como necessária para que se realmente consiga entender o 

propósito da SAE. Vale salientar que em todas as temáticas foram trabalhadas com metodologias 

ativas. No primeiro encontro por tratar-se de uma primeira aproximação com a temática, foi 

discutido o que seria trabalho, processo de trabalho e processo de trabalho em enfermagem, 

sendo trabalhado através da criação de um mapa conceitual e definição de palavras chaves. 

O segundo encontro foi trabalhado o que seria método e metodologia onde utilizamos de 

metodologias ativas para a discussão do tema, os alunos foram instigados a dizer o que sabiam a 

respeito de cada termo e após isso explanou-se as características de cada um e suas 

diferenciações. O produto do encontro foi a criação de um painel interativo que expressava os 

aprendizados da turma quanto os aspectos de cada um dos termos.  

Já o terceiro foi trabalhado uma simulação na produção de salada de verdura, onde 

objetivava evidenciar que é necessário, antes de qualquer ação, um planejamento. Com a 

NANDA, foi trabalhado um quebra cabeça diante de um contexto, onde os alunos iriam mostrar 

quais as necessidades daquele paciente para assim traçar os diagnósticos. E para NIC, NOC e 

processo de avaliação, foi trabalhado com estudos de caso. 

No quarto encontro as discentes responsáveis por ministrar o curso gravaram um vídeo 

simulando um caso de adoecimento e apresentaram aos alunos para que os mesmos apontassem 

aspectos da consulta de enfermagem que eram visíveis no vídeo, assim como diagnósticos de 

enfermagem para aquela situação.  

O quinto e o sexto encontro, por tratarem-se dos últimos encontros, foi desenvolvido 

práticas da sistematização da assistência de enfermagem, onde os participantes elaboração um a 

SAE de casos previamente elaborados pelas ministrantes, onde eles deveriam identificar os 3 

principais diagnósticos de enfermagem, a que ele estava relacionado e evidenciado, bem como, 

traças intervenções e elaborar metas a serem alcançadas com a implementação das intervenções. 

Nos encontros todas as monitoras participavam como ministradoras da aula. Foi visto que, 

em alguns momentos, ficava confuso a participação das 4, pois muitas vezes o aluno não sabiam 

quem ouvir primeiro. Então foi concluído que seria melhor se tivesse dividido as aulas, para 

discente ficaria responsável para ministrar uma aula, e as outras ficariam como suporte.  

Quanto ao número de aluno, também foi visto como adequado. Como era a primeira 

experiência como ministrantes do curso, se o número tivesse sido maior, não teríamos conseguido 

controlar a turma, bem como explicar com mais cautela as dúvidas que iam surgindo. 

Na escolha das turmas, duas vertentes surgem em relação ao primeiro período. A primeira 

foi vista como negativo, pois os alunos deste período ainda não tiveram aproximação da discussão 

do processo de enfermagem, SUS e muito menos semiologia e semiotécnica. Então esse fator 

dificultou o andar do curso. A segunda, por outro lado, traz que ao final do curso, foi percebido a 
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importância desse contato com a SAE, mesmo ainda não se apropriando dos componentes 

curriculares citados. Eles compreenderam a importância e eficiência da SAE para a enfermagem. 

Diante do calendário integral apresentado pela universidade, o único horário disponível 

para a realização do curso foi a noite, e o cenário que se encontrava era de pessoas cansadas, 

silenciosas, sonolentas, acontecendo, inclusive, algumas dispersões, sendo compreendido uma 

vez que os participantes executavam atividades nos demais opostos, sendo elas estágios ou 

trabalho. Por isso, ressalta-se mais uma vez a importância de metodologias ativas, pois aulas 

monótonas e tradicionais dificultam a aprendizagem.  

O próprio Paulo freire já trazia em seus estudos como as diferentes modalidades de 

ensino são significantes para maior absorção do aluno independente de qual seja o ambiente. A 

busca em demonstrar os conteúdos da maneira mais próxima a realidade cotidiana dos 

estudantes costuma ressignificar os resultados, que em sua maioria das vezes são positivos e 

transformadores (BEISIEGEL, 2018). 

Dado o exposto a realização do curso permitiu também que se fosse visualizado a 

dificuldade que os alunos do curso de enfermagem até mesmo de períodos mais avançados 

sofrem bastante dificuldade em realizar ações imprescindíveis a sua prática, como o PE e a SAE. 

Esses tipos de evidências podem representar lacunas entre teoria e prática e necessidade de 

organizar as formas de ensino dentro da graduação, para possibilitar melhores conhecimentos 

sobre estes saberes e proporcionalmente profissionais mais qualificados e aptos a exercerem a 

ciência da enfermagem (CAMARGOS FERRAZ; DOS SANTOS GONÇALVES; MAROCCO 

DURAN, 2016). 

A realização deste projeto de ensino contribuiu para aproximar os alunos da docência 

ainda na graduação é algo construtivo e importante para a formação profissional. A partir do 

momento que permite aos alunos que ministram esses momentos a abertura de novas 

possibilidades de carreira assim como a chance de entender as responsabilidades e as vivências 

de um professor. 

Afirma-se a necessidade da SAE e do PE permear as etapas da formação, saindo da 

limitação de um conteúdo teórico ao protagonismo da prática, relacionando a aplicação nas 

consultas de enfermagem para os ciclos de vida, desde a atenção básica até a assistência 

hospitalar. 

Frisa-se a validade de aplicação das metodologias ativas durante o curso. Notou-se a 

satisfação da turma ao realizar esse tipo de atividade educativa, tendo em vista que a metodologia 

coloca o aluno no centro do processo de aprendizado, valoriza seus conhecimentos e humaniza a 

educação.  

Ademais, a experiência serve como estimulante para capacidades inerentes a carreira da 

enfermagem, como a organização o planejamento, a criatividade, a distribuição do tempo, o ouvir, 

e o contato direto com o ensino aprendizagem. Sendo as principais limitações da experiência, a 

adequação dos horários de aula, entre as ministrantes e os alunos tendo em vista os horários 

integrais de ambos. 
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Capítulo 18 

ESCOLA ENQUANTO LÓCUS DE EMANCIPAÇÃO SOCIAL E CONSTRUÇÃO CRÍTICA: 

PAPEL E DESAFIOS DOCENTES 

 

SCHOOL AS A LOCUS OF SOCIAL EMANCIPATION AND CRITICAL CONSTRUCTION: ROLE 

AND TEACHING CHALLENGES 

 

Cibele Lima Taveira1 
Vanessa Juliene Ferreira Braga2 

 

RESUMO: O presente estudo foi estruturado com o objetivo de desvelar qual o papel docente 
frente a construção crítica e emancipatória dos discentes, ampliando os olhares sobre os desafios 
que permeiam esse fazer e prejudicam a qualidade do trabalho e a realidade subjetiva destes. 
Para tanto, foi delineado um estudo de cunho sistemático, por meio de uma revisão sistemática, 
efetuado a partir de uma busca ampla e sensível nas bases de dados em prol de identificar as 
publicações referentes a temática. Em seguimento, verificou-se que o fazer docente é intimamente 
relacionado ao desencadeamento de uma formação crítica e transformadora, que impulsiona o 
aluno a pensar e repensar as tessituras, no entanto, é atravessado por processos de 
desvalorização, culpabilização, sobrecarga laboral e desassistência, sendo imputado a 
responsabilidades que se sobrepõe a sua capacidade humana e emocional. É preciso, portanto, 
fomentar percepções sensíveis, contemplativas e colaborativas, que clarifiquem suas reais 
funções e limitações.  
 
Palavras-chave: Papel docente. Função escolar. Desafios da docência. 
 
 
ABSTRACT: The present study was structured with the objective of unveiling what the teaching 
role is in the face of the critical and emancipatory construction of students, expanding the views on 
the challenges that permeate this doing and impair the quality of work and their subjective reality. 
To this end, a systematic study was designed, through a systematic review, carried out from a 
broad and sensitive search in the databases in order to identify the publications related to the 
theme. As a follow-up, it was found that teaching is closely related to the development of critical 
and transformative training, which impels the student to think and rethink the fabrications, however, 
it is crossed by processes of devaluation, blaming, work overload and lack of assistance, being 
imputed to responsibilities that override their human and emotional capacity. Therefore, it is 
necessary to foster sensitive, contemplative and collaborative perceptions that clarify their real 
functions and limitations. 
 
Keywords: Teaching role. School function. Teaching challenges. 
 

Introdução 

 

Os processos sociais, as tessituras e as formas de funcionamento e de compreensão das 

relações e sociedade são influenciadas e atravessadas por acontecimentos históricos, políticos, 

científicos, culturais e sociais; portanto, não ocorrem de forma sedimentada e dissociada. Os 

paradigmas de interpretação, explicação e construção dos ordenamentos são, nessa lógica, 
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interdependentes as evoluções históricas e, por isso, estão constantemente sendo repensados e 

reformulados. Isso decorre das necessidades impostas, visto que o conhecimento e a 

performance das instituições são motivados pelas solicitações e interesses do contexto 

macrossocial. A escola e os papéis docentes não são diferentes, estes surgem, a priori, com 

perspectivas e objetivos bem díspares dos atuais e congruentes a sua conjuntura (ARANHA, 

2006). 

Essa logicidade, de acordo com Aranha (2006) e Pinheiro et al. (2013), tem impacto e 

origem na temporalidade e historicidade do ser e das coisas, os indivíduos e os movimentos 

pessoais e coletivos são produtos das interferências sociais e dos eventos históricos, que afetam 

e são incorporados nas ações presentes impulsionando questionamentos e reformulações. Um 

constante devir, permanente e reflexivo. As ações não são inéditas ou isoladas da sua 

complexidade, mas são oriundas de ocorrências assimiladas e expectativas que buscam ser 

alcançadas, e um contínuo evolutivo, marcado pelas experiências e aprendizados, que ocorre 

mediante uma conexão dinâmica e provedora de indagações. A história da educação surge, 

assim, imbricada ao curso de modulações, determinando como esta deve ser processada, seus 

anseios e direcionamentos (MEL et al., 2015).  

Pensar o espaço escolar, suas funções perante os indivíduos e, em complementariedade, 

o papel docente em períodos mais remotos, levando em consideração os processos supracitados, 

é discorrer sobre uma construção antagônica e conflituosa. Isso se confirma ao traçar o fazer 

escolar e docente em linhas históricas, apontando que este se irrompe enquanto um espaço 

dualista, marcado por práticas elitistas e excludentes. Assim, em incipiência, a práxis educativa 

nasce com o intento de colonizar e catequizar os sujeitos, exercendo o poder e controle sobre os 

corpos a partir de imposições e repressões de suas raízes, externando um papel puramente 

homogeneizante e de contenção (SOUZA, 2018).  

Deste modo, ao longo do período histórico, a escola ganha um valor imperativo e passa a 

ser utilizada com a perspectiva de beneficiar a hegemonia social, mediante o fomento de um 

ensino fragmentado e seletivo, que contemplava uma parcela quantitativamente inferior da 

população, atuando, portanto, como uma ferramenta de manutenção hierárquica e excludente. A 

educação fomentada e distribuída era expressivamente segregacionista, promovendo o acesso e 

a qualidade aqueles que podiam pagar, reiterando a sua função de dominância. Nessa conjectura, 

o ensino era organizado e utilizado como um instrumento significativo de distinção e divisão das 

sociedades, demarcando a cisão escancarada entre elite e a população marginalizada (SOUZA, 

2018; SILVA; WEIDE, 2014).  

De acordo com as ponderações de Gomes (2014), a escola, nos moldes mais arcaicos, 

não demonstrava interesse pela pluralidade, tampouco pela inclusão e construção dos sujeitos, 

implicando em uma abordagem que suprimia as necessidades, demandas e particularidades do 

alunado em prol das exigências sociais. Sua função era, prioritariamente, potencializar e 

massificar a disseminação das ideologias, valores e regramentos imperantes no sentindo de 

fortalecer e atender aos interesses majoritários. O enfoque, por consequente, ancorava-se na 
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preparação e produção de mão de obra, enfatizando a funcionalidade dos sujeitos e perpetuando 

a opressão das diferenças e incongruências diante do que era imposto como norma (MENDES; 

RIBEIRO, 2017). 

 Sua função era, e ainda é, atrelada e reflexo das concepções de sociedade, sendo e 

desenvolvendo seu papel em equivalência a ela. Com base nesse contínuo de transformações, 

registra-se que a atuação docente se materializava em consonância e a serviço de uma sociedade 

silenciadora, propagando um modelo de ensino acrítico e bancário. Segundo Freire (1987), a 

concepção de ensino bancário intenciona a transmissão de conhecimentos em uma relação 

demasiadamente hierarquizada, em que o saber é centralizado no professor e depositado no 

aluno, este sendo um receptáculo de conhecimento, passivo e isento de capacidade de 

questionamento. Inexistindo relação de reciprocidade, trocas e comunicações substanciais para a 

produção do conhecimento e, sobretudo, da condição de sujeito (FREIRE, 1996). 

 O professor assume, portanto, uma posição eminente e de detentor do saber, conduzindo 

os alunos a absorção e memorização dos conteúdos que, posteriormente, são “retirados”, 

análogos e em um movimento de superficialidade. A educação, nessa visão distorcida e limitante, 

promove, exclusivamente, o contato e arquivamento dos conhecimentos sem que haja 

problematizações, um ensino que não endossa a transformação, não estimula a emancipação e 

atua como mantenedor da ignorância e da obediência (FREIRE, 1987). Entretanto, a trajetória do 

ensino é paralela as sistematizações e reconstruções da sociedade, levando a repercussões 

significativas na reformulação dos conceitos e funções da educação e do papel docente. 

Concatenando dimensões e redesenhando um fazer multidirecional (MEL et al., 2015). 

É alicerçado ao referido percurso progressivo e modular das tendências de ensino que 

são desenhadas nuances inerentes e fundantes para a elaboração dos entendimentos 

contemporâneos sobre o modelo de ensino e suas finalidades. Um deslocamento que assevera o 

teor complexo, expansivo e transcendente da escola, passando a ser inserida em um espaço 

físico, social e emocional, que, em tese, constitui uma das múltiplas dimensões basilares para o 

desenvolvimento subjetivo, político e pluridimensional (PEREIRA; CARLOTO, 2016). Conforme 

teorizado por Gomes (2014), a escola, nesta configuração, se destaca como um dos primeiros 

espaços de socialização secundária, de acolhimento, de transmissão e, principalmente, de 

viabilização de trocas construtivas e pensantes. Um lócus que favorece rupturas e a condição 

cognoscente do ser. 

A transição conceitual e a superação das determinações sociais impactam, em igualdade, 

o desempenho do professor. A figura deste passa a ser reconstruída no viés da mutualidade, 

propondo ações dialéticas em que o ensino se manifesta sem desvincular a ciência do 

conhecimento e da experiência do discente, sendo acolhido e valorizado, gerando aproximações e 

nutrindo a capacidade de transformação e aperfeiçoamento do saber (PEREIRA, 2014). Um 

constante interativo e reflexivo, pautado na discussão dinâmica e na inclusão participativa. O 

professor, conquanto, não é um mero transmissor de informações, cabe a ele envolver o aluno no 
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processo de aprendizagem, por meio da diversificação metodológica, da disposição de um clima 

educacional afetuoso, respeitoso e de confiança (SOUZA et al., 2017).   

O professor, respaldando-se no discurso de Pereira (2014), atua como mediador da 

aprendizagem, fornecendo os meios e instigando a transposição da informação teórica para a 

prática e, bem como, ponderações críticas e criativas. Criando, assim, possibilidades potentes de 

mudança e formação analítica, superando a inércia. Em contrapartida, o posicionamento 

profissional e o cumprimento de suas responsabilidades é, comumente, conflitado por uma 

realidade social que sobrecarrega e imputa ao sujeito uma posição e obrigações que deveriam ser 

de ordem coletiva e manejadas de forma colaborativa. Aspectos atrelados a desvalorização 

laboral, precariedade das condições de trabalho e carga excessiva também dificultam e fragilizam 

a continuidade do aperfeiçoamento e, em consequência, a práxis do docente. Somadas, ainda, a 

culpabilização pelas dificuldades de aprendizagem dos alunos e pressões demasiadas (MEL et al., 

2015). 

É com base nessas noções temporais e histórias sobre o ensino e, particularmente, sobre 

o papel docente que se desvelou o desejo de mergulhar no universo do fazer educacional, dando 

destaque aos processos, lacunas e impasses que se colocam enquanto perturbadores da práxis 

docente. Deste modo, o presente estudo busca compreender, a partir de teorizações existentes e 

contemplativas na área, quais as intercorrências e problemáticas que contornam a prática do 

professor e atravessam a concretude de suas atribuições e papéis. Tendo como objetivo identificar 

quais os entraves e desafios são enfrentados diariamente, assim como o papel desempenhado 

por ele na emancipação e construção crítica do sujeito. 

Isto posto, a construção do estudo justifica-se na necessidade de direcionar um olhar 

humanizado e sensível ao professor, desconstruindo as posturas culpabilizadoras que não se 

permitem deleitar-se sobre a realidade destes sujeitos. Uma vez que, embora a escola seja um 

lugar potencial para a construção crítica emancipatória do sujeito, diversos processos recaem 

sobre esse contexto, obstaculizam e, por vezes, inviabilizam este fazer. Seguindo um 

posicionamento analítico, corroborativo e plural. Posto que são atribuídas uma complexidade de 

demandas e responsabilidades ao docente sem ponderar e fornecer suportes adequados, sendo 

emergente a necessidade de apontar o papel do professor dentro da multidimensionalidade.  

A problemática que se constitui a partir disso buscou responder “Qual o papel do docente 

na mediação do processo de construção crítica e emancipatória e os entraves que envolvem essa 

trajetória?” Estruturando-se por meio da efetuação de uma revisão sistemática, que visou mapear 

os estudos recentes e pertinente a área temática. 

 

Metodologia 

 

A construção e o fazer educacional são, historicamente, inseridos em uma posição de 

destaque e significância na vida social e subjetiva dos atores que a compõe. E é nessa 

perspectiva que o estudo aqui delineado buscou se debruçar sobre as particularidades do papel 
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docente diante da construção crítica e emancipatória do sujeito, com a intencionalidade de, 

sobretudo, compreender quais desafios e impasses se interpõe a concretude de sua pragmática. 

Para tanto, foi desenhada uma metodologia de cunho sistemático, tipificada como revisão 

sistemática. 

A revisão sistemática difere substancialmente da revisão de literatura. A segunda, embora 

seja expressivamente mais rápida, tem maior probabilidade de erros e vieses subjetivos em sua 

avaliação. Em contrapartida, a revisão sistemática garante a qualidade e extração de dados mais 

fidedignos e baseado em evidências continuamente reiteradas. Visa, a partir de uma estruturação 

metódica e sensível, identificar e coletar as publicações e produções contemplativas sobre uma 

temática, realizando uma análise crítica e corroborativa. Seguida de uma posterior sintetização e 

organização dos dados em prol de responder os questionamentos pré-estabelecidos (DONATO; 

DONATO, 2019). 

Deste modo, para a materialização do estudo foram elencadas as bases de dados 

SCIELO e LILACS, constituindo os espaços acadêmicos virtuais de mapeamento dos materiais 

teóricos. A pesquisa, propriamente, foi direcionada mediante os descritores ‘Papel Docente’, 

‘Função Escolar’ e ‘Desafios da Docência’. A seleção final dos artigos teve como parâmetro e filtro 

de escolha os critérios de inclusão e exclusão que foram pré-definidos, sendo estes: Ter sido 

publicado nos últimos 5 anos, serem produções escritas na língua portuguesa e que abordassem 

o conteúdo respectivo, foram excluídos do estudo os textos científicos que não cumpriram os 

critérios de inclusão, bem como os artigos duplicados. 

 

Resultados e Discussões 

 

Após a pesquisa dispendiosa e ampliada dos artigos nas bases de dados SCIELO e 

LILACS foram encontrados, com a unificação dos resultados dos sites correspondentes, um total 

de 2021 artigos. A posteriori, as produções transcorreram por uma filtragem extensiva e orientada 

pelos critérios de exclusão e inclusão supracitados. Deste modo, 901 das publicações foram 

excluídas em decorrência do ano, 34 não abordavam a temática do estudo, 811 foram escritas em 

outros idiomas, 252 tinham títulos que destoavam do eixo temático proposto e 15 artigos estavam 

duplicados, restando 8 publicações para uso. Estando, as 8, dispostas no quadro 1 e compondo 

as teorizações da discussão.   

Assim, priorizou-se estudos que versassem sobre o contexto escolar e o papel docente na 

construção crítica e emancipatória do sujeito, com recorte para os desafios e dilemas que 

atravessam a prática docente e interferem nos desenvolvimentos de tais práticas.  

 

Quadro 1 – Artigos selecionados nas bases de dados SCIELO e LILACS. 
Artigo Referência Ano Título 

1º ASSUNÇÃO, Ada Ávila; ABREU, 

Mery Natali Silva. 

2019 Pressão laboral, saúde e condições de 

trabalho dos professores da Educação 

Básica no Brasil. 
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2º BAGNARA, Ivan Carlos; 

FENSTERSEIFER, Paulo Evaldo. 

2019 Relação entre formação inicial e ação docente: o 

desafio político da educação física escolar no 

centro do debate. 

3º MIETO, Gabriela Sousa de Melo; 

BARBATO, Silviane; ROSA, 

Alberto. 

2016 Professores em transição: produção de 

significados em atuação inicial na inclusão 

escolar. 

4º NASCIMENTO, Élida Furtado do; 

MATOS, Luís Alberto Lourenço; 

ZIBETTI, Marli Lúcia Tonatto. 

2019 Trabalho Docente: Valorização ou intensificação 

e esvaziamento de profissão? 

5º PENTEADOA, Regina Zanella; 

NETO, Samuel de Souza.  

2019 Mal-estar, sofrimento e adoecimento do 

professor: de narrativas do trabalho e da cultura 

docente à docência como profissão. 

6º SANTOS, Émina.  2019 A educação como direito social e a escola como 

espaço protetivo de direitos: uma análise à luz da 

legislação educacional brasileira 

7º SAVIANI, Dermeval. 2017 Democracia, educação e emancipação humana: 

desafios do atual momento brasileiro. 

8º SILVA, Fabiana Aparecida da. et 

al. 

2018 Papel docente no fortalecimento das políticas de 

integração ensino-serviço-comunidade: contexto 

das escolas médicas brasileiras. 

FONTE: Pesquisa da autora, 2020. 

 

Deste modo, entende-se que ao falar sobre a escola ecoam narrativas que ratificam sua 

importância como lócus de construção do sujeito e, de acordo com Saviani (2017), é possível 

constatar tal informação ao enfatizar seu papel político e de formação da cidadania. A escola, com 

essa compreensão, se estabelece enquanto um espaço imprescindível para a instrumentalização 

do indivíduo, mediando o saber cientifico e social, de forma que corrobore com a construção de 

sujeitos autônomos, ativos, empoderados e capazes de reivindicar seus direitos e, bem como, que 

sejam cientes de suas atribuições e responsabilidades. Impulsionando-os para a transformação e 

inclusão verdadeiramente na sociedade, auxiliando na clarificação de suas percepções de modo 

autêntico e alicerçado no questionamento constante daquilo que se impõe. Seu enfoque, portanto, 

está no caráter revolucionário e no fomento de uma postura autocrítica.   

Em complementariedade, Santos (2019) expressa que esse fazer libertário e 

transformador se manifesta quando a escola rompe com o modelo de ensino unidirecional e 

verticalizado, instituindo, em substituição, práticas protetivas e reflexivas. Para tanto, deve se 

estruturar um cenário de mutualidade e interatividade, com relações recíprocas e participativas em 

que alunos e professores ocupem um contínuo linear e construtivo. O espaço educacional vai 

atuar não somente na disseminação de informações e conhecimentos, mas, igualmente, na 

disposição de discursos protetivos e sensíveis, e na distribuição de recursos intelectuais e 

pensantes. Além disso, deve ter a responsividade e a excitabilidade de perceber as diferenças e 
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responder de forma desigual as desigualdades, para que caminhem em direção a igualdade. Um 

percurso conflituoso e permeado por ataques e desencorajamentos (PEREIRA; CARLOTO, 2016). 

Nesse ínterim, os professores, na visão de Silva et al. (2018), exercem a função de 

materializadores desse processo, sendo instrumentos mobilizadores de transformações e avanços 

no intercâmbio conteúdo e sociedade. Os conhecimentos, nessa lógica, não devem ocorrer 

dissociado da realidade social e, sobretudo, subjetiva, precisam fazer sentido e ser 

compreendidos pelos discentes. Sua postura, contanto, deve ser correlata, fundamentada no 

envolvimento, nas relações de troca e de inclusão, promovendo espaços de construção e 

atribuição de significados reais e questionadores. O professor contribui para com o aluno quando 

o leva a pensar e transitar pelas inúmeras possibilidades, de forma sensível, holística e, também, 

analítica. Um itinerário de construção e emancipação e, principalmente, de potencialização e 

desenvolvimento de suas habilidades (NASCIMENTO; MATOS; ZIBETTI, 2019). 

Entretanto, dialogar sobre as funções e atribuições docentes recaí sobre um terreno 

conflitante e de delegações impositivas e desenlaçadas (BAGNARA; FENSTERSEIFER, 2019). 

Porém, embora existam essas ressalvas e obstáculos, a função do professor é tratada por muitos 

autores como um fazer potente, transformador e de transcendência. Com base nas teorizações de 

Mieto, Barbado e Rosa (2016) a posição do ator docente se instaura como um suporte vigoroso, 

personificando e estimulando fazeres sincrônicos e dinâmicos por meio de momentos de diálogo e 

realização de atividades que mobilizam a resolução de problemas individuais e coletivos, sempre 

atrelando o saber científico. É promover o protagonismo e a participação, mas continuamente 

respeitando as dificuldades e limitações que podem emergir, visto que há, nesse contexto, uma 

pluralidade de sujeitos e modos de aprendizagem.     

Para Nascimento, Matos e Zibetti (2019), pensar a construção crítica e emancipatória do 

aluno como sendo repercussão e resultante do papel docente é inegável, principalmente e 

excepcionalmente quando esta função é desempenhada com enlaces genuínos e alinhados. 

Apontando para incumbências relacionadas a sistematização e organização de conteúdos e 

transmissões horizontalizadas e férteis, sendo necessário coordenar um modelo de ensino que 

instigue o desenvolvimento do ser em suas múltiplas dimensões. É preciso que haja uma ruptura 

real e ágil das relações passivas e distanciadas para que esse aluno assimile e seja tocado pelas 

necessidades de se interpor ao seu contexto e, além de tudo, a sua aprendizagem. O exercício do 

professor deve desvarar em uma ininterrupta interação de atribuição de sentidos, que tem como 

protagonizadores os seus alunos (BAGNARA; FENSTERSEIFER, 2019).  

Embora a constituição escolar, as ações do professor, seus ordenamentos e impactos 

sejam, teoricamente, considerados positivos e influentes para o aluno, alguns processos sociais, 

subjetivos e políticos se inserem na prática e no lócus de desenvolvimento do trabalho, afetando-

os significativamente. De acordo com Assunção e Abreu (2019), costumeiramente os professores 

tendem a ser submetidos a uma extensiva carga horária de trabalho transcendendo a aplicação 

das aulas, desdobrando-se entre planejamento, reuniões, correções de provas e atividades, de 

modo que suas relações pessoais e de autocuidado se tornam comprometidas e podem, inclusive, 
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repercutir nas relações laborais e no exercício da profissão. Além disso, estes se veem diante de 

delegações e responsabilidades de ordem coletiva, que deveriam ser desempenhadas em 

colaboração com pais, cuidadores e gestores, no entanto, são prontamente culpabilizados por 

dificuldades de aprendizagem e designados como os principais responsáveis por todo processo. 

Associado a todos estes fatores, Penteado e Neto (2019) trazem, em corroboração com 

Nascimento, Matos e Zibetti (2019), que os profissionais ainda precisam lidar com a 

impossibilidade de promover, de forma autônoma e conectada, os arranjos do seu trabalho, 

estando, majoritariamente, condicionados a liberações e ordens de terceiros. O estresse oriundo 

de todas essas problemáticas, somadas a ambiguidade e o esvaziamento da sua função 

educacional coíbem os sujeitos a despersonalização, distanciamento e ausência de 

comprometimento. Torna-se difícil se manter alinhado ao encargo quando o corpo familiar do 

aluno assume ora uma posição incisiva de intensa atribuição, ora de desvalorização e 

estigmatização, além da ausência de suporte e recursos suficientes para a continuidade de sua 

formação e para conseguir lidar com toda a carga emocional e funcional que isso acarreta. 

Dificultando a fidelidade de suas ações. 

 

Considerações Finais 

 

Após a construção do referido estudo e, com destaque, da pesquisa e leitura dispendiosa 

e sensível dos materiais encontrados compreendeu-se que a escola e o papel do docente são 

substanciais na construção educacional, crítica e libertária dos alunos, são eles que auxiliam na 

mediação do conhecimento crítico e na transição para a realidade, acolhendo o repertório pessoal 

de cada um e atuando na polidez e reconstrução deste. E, além disso, é com esse movimento que 

o senso de transformação e questionamento começa a ser estimulado e/ou reforçado. Entretanto, 

uma multiplicidade de intercorrência vulnerabilizam e prejudicam a práxis docente. 

Professores se veem coagidos por pais, desassistidos pelo governo, pelas escolas, 

compelidos a manejar atividades que transcendem suas capacidades pessoais e, principalmente, 

profissionais. Precisam lidar com a culpabilização, com o esvaziamento de suas profissões, com o 

estresse e o sentimento de impotência oriundo de tudo isso. O que nos leva a pensar e repensar a 

necessidade de potencializar as interações, as discussões e, emergente, o acolhimento e empatia. 

A construção da pesquisa, com base nessas ponderações, leva a esclarecer que o fazer 

docente é substancial e precisa ser assistido e respeitado. Em termos de sistematização do 

estudo, são incipientes os estudos atuais e problematizadores sobre tais processos, reafirmando a 

necessidade de estar constantemente revendo as estruturações científicas e sociais de modo que 

elas se mantenham condizentes com a realidade. 
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Capítulo 19 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II EM GEOGRAFIA: VIVÊNCIAS NO ENSINO 
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RESUMO: O estágio supervisionado em Geografia é abordado, discutido e implementado de 
forma variada nas diversas instituições de nível superior. O objetivo dessa pesquisa é 
apresentaras as experiências vivenciadas no estágio II da escola estadual de ensino médio 
(EEEM) “O Pequeno Príncipe”, localizada no município de Marabá – Pará. Para a elaboração 
deste trabalho os procedimentos metodológicos foram: a) levantamento bibliográfico; b) 
observação do espaço escolar e c) regência como requisito avaliativo. Refletir acerca do processo 
de ensino-aprendizagem, é pensar no espaço de ação, nas escolas: palco de diversidades de 
culturas e pluralidades presentes na vida de jovens e adolescentes. É necessário pensar o espaço 
escolar enquanto lócus da pesquisa, da possibilidade de que as práticas e teorias são 
evidenciadas no cotidiano 
 
Palavras-chave: Estágio Supervisionado, Ensino de Geografia, Formação inicial. 
 
ABSTRACT: The supervised internship in Geography is approached, discussed and implemented 
in a variety of ways in several colleges. Thus, the research objective is to present the experiences 
lived in internship II in the state’s high school (E.E.E.M.) "O Pequeno Príncipe", located in the 
municipality of Marabá - Pará. To prepare this work, the methodological procedures were: a) 
bibliographic survey; b) observation of the school space and c) teach as an evaluative requirement. 
Deliberate on the teaching-learning process is to think about the space of action, in schools: the 
stage of diversity of cultures and pluralities present in young people’s and adolescents’ lives. It is 
necessary to think of the school space as the locus of research, of the possibility that practices and 
theories are evidenced in everyday life.  
 
Keywords: Supervised Internship, Teaching Geography, College students, Graduated from 
college 
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 O ensino-aprendizagem é uma das temáticas mais abordadas no âmbito das pesquisas 

acadêmicas, sendo o estágio como atividade importante na formação inicial do futuro licenciado. O 

estágio é abordado, discutido e implementado de forma variada nas diversas instituições de nível 

superior. No Curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do 

Pará (Unifesspa), a disciplina de Estágio Docente é subdividida como prática de extensão em três 

momentos ao longo do curso, segundo o projeto pedagógico (2016), buscando inserir os discentes 

nas etapas de nível fundamental, médio e na perspectiva de inclusão. 

Os Estágios Supervisionados em Geografia de cada período proporcionaram uma 

vivência diferente. O estágio supervisionado I foi responsável por permitir o primeiro contato com o 

espaço escolar, apresentando através da disciplina discussões, propostas e planejamento em 

torno da educação no ensino fundamental (1º a 9º ano). 

Estágio II que será explanado nesse trabalho foi realizado em instituições escolares de 

ensino médio, sendo exposto os fundamentos teórico-metodológicos no ensino de Geografia. E 

por fim, o estágio III de caráter inclusivo, podendo ser realizado em espaços escolares ou não, 

abordando a perspectiva rural ou indígena. 

Portanto, esse trabalho destaca a importância do estágio, das ações desenvolvidas pelos 

discentes do curso de Geografia da Unifesspa nas escolas durante esse momento de pesquisa, 

ensino e extensão. Ressaltando as experiências vivenciadas no estágio II na educação básica da 

escola estadual de ensino médio (EEEM) “O Pequeno Príncipe”, localizada no município de 

Marabá - Pará 

 

Materiais e Métodos 

 

Para a realização desta pesquisa consideramos vários procedimentos e etapas, com base 

no objetivo proposto. As metodologias utilizadas foram pesquisa teórica e pesquisa de campo, que 

se deu por meio do estágio docente supervisionado. Na pesquisa teórica foi realizado um 

levantamento bibliográfico de autores que tratam do tema de Estágio Docente, como: Cavalcanti 

(2013), Pimenta (2006), Saiki e Godoi (2017), Sato e Fornel (2015) e Passini (2015).  A pesquisa 

de campo se deu durante a realização do estágio supervisionado, no qual foram observado o 

espaço escolar, aulas nas turmas de ensino médio, dando pôr fim a regência como requisito 

avaliativo. 

 

O estágio supervisionado no ensino de Geografia 

 

O estágio docente torna-se momento crucial na formação identitária dos graduandos 

enquanto licenciandos, pois são inseridos no futuro âmbito da atuação profissional, além da 

possibilidade de correlacionar teoria e prática no espaço escolar. Na percepção de Piconez (2008, 

p.25) o estágio é “[...] um componente teórico-prático, isto é, possui uma dimensão ideal, teórica, 
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subjetiva, articulada com diferentes posturas educacionais, bem como uma dimensão real, 

material, social e prática”. 

É imprescindível repensar e valorizar os conhecimentos empíricos vivenciados em cada 

contexto e espaço de discussões, sendo importante o compartilhamento de ideias principalmente 

com os discentes que estão em processo de formação inicial. O estágio supervisionado é rico no 

sentido desafios aos estagiários, que possuem o seu primeiro contanto com o ambiente.  

A linguagem e métodos como possibilidades de serem inseridos na educação, variam de 

acordo com o contexto, no caso de uma Geografia escolar contemporânea destaca-se: 

compreender o conhecimento prévio dos alunos. A mediação didática se encaixa nessa 

perspectiva, de maneira que leva em conta o aluno enquanto sujeito ativo, carregado de 

processos histórico-sociais além do espaço escolar. Desse modo, Cavalcanti (2013, p. 386) frisa 

que  

“Aos professores de Geografia, interessa compreender seus alunos, seu 
comportamento de jovens pertencentes à sociedade contemporânea, 
brasileira, de partes específicas desse país, mas interessa sobretudo entender 
os alunos e suas práticas espaciais, entender como eles vivem em seu lugar, 
em seu cotidiano, como se relacionam com esse lugar, que é seu bairro, sua 
cidade.” (2013, p. 386)   

 

Observa-se, no entanto, o distanciamento entre os professores da rede de Ensino 

Superior e Educação Básica, sendo inviável o desenvolvimento de pesquisas acerca de temáticas 

do eixo educacional. Cacete (2015, p. 6-7) afirma tal problemática entre ambos educadores, 

quando menciona que “normalmente, os professores das escolas básicas não veem muito valor 

nas pesquisas acadêmicas, e os professores da academia, muitas vezes, não veem valor no 

saber das experiências dos professores das escolas básicas”.  

Uma grande discussão que ainda perpetua a respeito do estágio é a sua redução apenas 

como parte de uma “grade curricular” discutido por Saiki e Godoi (2017). Essa disciplina, é 

marcada e caracterizada por ter um processo longo de tempo, vivenciada, compartilhada e não 

sendo minimizada à um momento estático na formação inicial. Assim, é preciso quebrar tais 

paradigmas e compreender o estágio na perspectiva da reflexão, da extensão, ensino e sobretudo 

objeto de pesquisa dos educandos. 

 

Conhecimento do espaço escolar: EEEM O Pequeno Príncipe 

 

A disciplina de Estágio Supervisionado II foi ofertada no 6º semestre pelo curso de 

licenciatura plena em Geografia. Como momento de extensão, se fez necessário contactar alguma 

escola de nível médio que estivesse disposta a receber os licenciandos. Dessa maneira, através 

do contato com o professor de Geografia Jeus Lima, da rede básica de ensino, foi permitido e 

solicitado a presença dos discentes na Escola Estadual Ensino Médio - Anexo “O Pequeno 

Príncipe”, durante os meses de outubro/novembro para conclusão desse processo formação.  



VIVÊNCIAS NA DOCÊNCIA: DO ENSINO BÁSICO AO SUPERIOR 181 

 

Para Sato e Fornel (2015, p. 53) “Conhecer a organização do espaço escolar e as 

relações entre os sujeitos é uma necessidade, na medida em que a aula não é um acontecimento 

isolado de uma sala, mas está inserida no espaço social de uma instituição de ensino.”  

Assim, o primeiro momento do estágio é marcado pela observação do espaço escolar, 

com o objetivo de analisar a estrutura oferecido pela instituição vivenciada diariamente pelos 

alunos, professores e demais funcionários.  Refletir acerca do processo de ensino-aprendizagem, 

é pensar no espaço de ação, nas escolas: palco de diversidades de culturas e pluralidades 

presentes na vida de jovens e adolescentes. Desse modo, Cavalcanti (2013) ressalta a função da 

escola como “espaço peculiar da formação básica cidadã”.  

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Mapa acima, é possível observar que O Pequeno Príncipe se mudou para outro 

espaço antes da iniciação do estágio. Através dos meios de comunicação, foi possível 

acompanhar a mobilização e manifestação dos alunos em relação a precarização e falta de 

estrutura apresentado no espaço anterior, caracterizado pela ausência de equipamentos que 

pudesse dar conforto aos alunos do ensino médio. 

Apesar de ser recente, a nova estrutura já foi considerada satisfatório segundo conversas 

obtidas com os alunos, para eles o novo espaço é mais amplo e arejado, possuindo um pátio mais 

amplo, utilizado como momento de descontração e inclusive de apresentações, sendo essencial 

para o encerramento de atividades do ano letivo. 

A escola possui diferentes espaços de convivência, como no caso do pátio que é 

espaçoso, possui bancos e sempre requisitado pelos alunos no horário de intervalo, além de 

utilizado para peças teatrais e outras apresentações culturais. 

 

 

 

 

Figura 1 - Localização anterior da escola/ atual da escola 

   Fonte: FERREIRA JUNIOR, D.B (2020) 
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Durante o período de observação, foi possível analisar as aulas de Geografia, 

identificando a linguagem e conteúdo com clareza dos objetivos e de boa compreensão dos 

alunos perante o professor que ministra a disciplina. O professor de Geografia utiliza sobretudo o 

uso do quadro e de pinceis para a execução de suas aulas, havendo o planejamento em seu 

próprio caderno de anotações. Foram inúmeras vezes que se observaram as tentativas de o 

professor inserir os alunos em debates e discussões, todavia havendo um desinteresse por parte 

dos jovens. 

 

Fase de planejamento, elaboração e regência 

 

A regência na escola estadual de ensino médio “O pequeno Príncipe” ocorreu no dia 28 

de novembro, na turma de 1ª – “A”. A aula abordou o conteúdo a respeito da linguagem 

cartográfica, assunto este que não foi trabalhado no início do ano, como era proposto pela 

sequência de conteúdos, devido ao professor de Geografia não ter tempo referente ao que ele 

Figura 2 – Espaço de recreação e eventos 

                                Fonte: FERREIRA JUNIOR, D.B (2020) 

Figura 3 – Sala de Aula 

      Fonte: FERREIRA JUNIOR, D.B (2020) 
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pretendia realizar, fazendo o uso da cartografia 3D, que requer um planejamento e tempo para ser 

desenvolvida. 

No âmbito da geografia escolar a cartografia aparece como um elemento extremamente 

importante, pois traz consigo uma diversidade de informações e conhecimentos indispensáveis na 

formação dos cidadãos. Segundo Castrogiovanni (2008) a cartografia adquire um papel importante 

na compreensão do espaço geográfico e é vista para o autor como  

[...] o conjunto de estudos e operações lógico-matemáticas, técnicas e 
artísticas que, a partir de observações diretas e da investigação de 
documentos e dados, intervém na construção de mapas, cartas, plantas e 
outras formas de representação, bem como no seu emprego pelo homem. 
Assim a cartografia é uma ciência, uma arte e uma técnica 
(CASTROGIOVANNI, 2008, p.38). 
 

Como parte do planejamento e requisito avaliativo foi elaborado um plano de aula, o que 

facilita e guia o docente no decorrer da regência. O tempo de execução foi de dois horários, o que 

corresponde a 45 minutos cada, utilizando matérias como lousa, pinceis, notebook, data show, 

mapas e Gps. O fato de ter ministrado o conteúdo em outro momento, possibilitou uma facilidade 

maior para a regência, todavia sendo reelaborada a fim da compreensão de um público com faixa 

etária diferente. 

 

 

Na elaboração do plano de ensino, se fez necessário analise bibliográfica de: O domínio 

espacial no contexto escolar, do livro Espaço Geográfico Ensino e Representação (2013) das 

autoras Rosângela de Almeida e Passini, para associar com o tema da cartografia, na qual as 

autoras abordam a importância da escola para a aprendizagem espacial e a percepção da 

organização da sociedade. 

 As maiores dificuldades para elaborar o plano, ocorreram devido a tentativa de conciliar  

calendário escolar e acadêmico, ambos em finais de período e com atividades avaliativas. A todo 

momento foi solicitado a participação da turma, instigando o saber geográfico prévio antes de 

qualquer definição a ser trabalhada   

 A aula ministrada em dois horários, dividiu-se primeiramente em explanação do conteúdo 

e, em seguida, foi solicitado aos alunos que formassem grupos de 5 componentes, no intuito de 

    Fonte: FERREIRA JUNIOR, D.B (2020)               Fonte: FERREIRA JUNIOR, D.B 
(2020) 

Figura 4 e 5 - Momentos de regência 
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fazer atividade avaliativa-participativa, propondo a elaboração de croquis segundo suas próprias 

criatividades. 

A regência foi um dos momentos desafiadores que o estágio proporcionou, pois 

desenvolveu e faz com que os discentes pensassem e elaborassem estratégias de realizar uma 

aula que atendesse e envolvesse os alunos, depois de observá-los em seu cotidiano. A presença 

dos estagiários no âmbito escolar despertou curiosidades e tende a deixá-los mais tímidos na 

etapa de observação, todavia, no decorrer do tempo os alunos acabam fazendo perguntas e 

interagindo. 

 

Considerações Finais 

 

O meio escolar propiciou através do estágio supervisionado II uma série de reflexões e 

maneiras de se fazer a educação, de modo que os professores compreendam o aluno como 

sujeito ativo e reconheça seus saberes prévios, para que possa desenvolver um processo de 

ensino-aprendizagem satisfatório, atendendo os anseios de cada sujeito. É nesse momento que 

há a troca de experiências e aprendizado com os professores. 

É necessário pensar o espaço escolar enquanto lócus da pesquisa, da possibilidade de 

que as práticas e teorias são evidenciadas no cotidiano, trazendo a reaproximação da educação 

básica com a educação de nível superior, identificando e suprindo carências em ambos eixos 

educacionais. A inserção em projetos de extensão, assim como o estágio tem um papel 

fundamental e influenciador na perspectiva do caminho a ser trilhado enquanto futuros 

professores. 
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Capítulo 20 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV: RELATOS E REFLEXÕES  
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RESUMO: O presente trabalho emergiu das reflexões realizadas na disciplina de estágio 
supervisionado IV do curso de formação de professores de Educação Física da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus Avançado de Pau dos Ferros (CAPF). Aqui 
consideramos o estágio para além da instrumentalização da prática docente, consideramos com 
um momento de reflexão de nossa formação docente, sendo assim, o presente trabalho tem como 
objetivo descrever as experiências enquanto estágios no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus de Pau dos Ferros. Essa pesquisa está 
ancora na perspectiva narrativa, sendo importante a narrativa para a reflexão dos professores em 
formação, assim como também, trata-se de uma pesquisa descritiva. Consideramos que o estágio 
realizado na instituição citada, possibilitou grandes aprendizagens e a reflexão da nossa prática 
docente e de nossa formação, sendo também uma vivência prazerosa.  
 
Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Formação Docente. Educação Física. 
 
ABSTRACT: The present work emerged from the reflections made in the supervised internship 
discipline IV of the Physical Education teacher training course at the State University of Rio Grande 
do Norte (UERN), Advanced Campus of Pau dos Ferros (CAPF). Here we consider the internship 
beyond the instrumentalization of teaching practice, we consider it with a moment of reflection of 
our teaching formation, therefore, the present work aims to describe the experiences as internships 
at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte (IFRN), Pau 
dos Ferros campus. This research is anchored in the narrative perspective, being the narrative 
important for the reflection of the teachers in formation, as well as, it is a descriptive research. We 
believe that the internship carried out at the aforementioned institution enabled great learning and 
reflection on our teaching practice and training, and it was also a pleasant experience. 
 
Keywords: Supervised Internship. Teacher Education. physical education. 
 

Introdução 

 

O presente trabalho emergiu das reflexões e intervenções proporcionadas pela disciplina 

de Estágio supervisionado IV, componente curricular obrigatório do curso de formação de 

professores de Educação Física da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

Campus Avançado de Pau dos Ferros (CAPF).   
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Aqui o estágio é compreendido segundo Pimenta e Lima (2005/2006) onde as mesmas 

entendem o estágio como uma atividade teórica de conhecimento, fundamentação, diálogo e 

intervenção na realidade.  

O Curso de Educação Física da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus 

Avançado de Pau dos Ferros – CAPF tem em sua grade curricular como disciplina obrigatória o 

Estágio Supervisionado. Inicia-se essa prática no 5º período com o Estágio Supervisionado I e 

passa a ser executado até o final do curso, nas disciplinas seguintes, sendo, Estágio 

Supervisionado II, III e Estágio Supervisionado IV. 

No 8º período em especifico, acontece o estágio supervisionado IV no qual o seu 

desenvolvimento se dá no ensino Médio. Dessa forma, é sobre ele no qual teceremos as nossas 

reflexões, visto que, foi o ambiente onde aconteceu a nossa última vivência como estagiár ios, pois 

este é o último estágio ofertado pelo curso. 

O Estágio Supervisionado IV prepara o estagiário para a real ambientação para o futuro 

profissional de Educação Física no ensino médio, o qual se constitui em um quesito de grande 

relevância para todos os acadêmicos de Educação Física durante o percurso de sua formação, 

por nos proporcionar um elo entre a teoria estudada e a prática, permitindo-nos adquirir 

experiências na docência e até mesmo termos certeza de que estamos ou não no caminho certo. 

Prepara para além da instrumentalização técnica da função docente, um profissional pensante, 

que vive num determinado espaço e num certo tempo histórico, capaz de vislumbrar o caráter 

coletivo e social de sua profissão (LIMA, 2001). 

Levando-o a conhecer o funcionamento desse contexto que futuramente seremos os 

participantes e mediadores das práticas educacionais. Diante disso o Estágio Supervisionado IV 

prepara o aluno em formação docente para o contexto escolar, possibilitando que possa constatar 

a realidade, refletindo e analisando as suas práticas e experiências vivenciadas em sala de aula, e 

trazendo para as aulas novas possibilidades de ensino.  

A partir do estágio, pudemos ter um melhor aparato para trabalhar com as possíveis 

fragilidades que emergem no ato de ensinar, por isso, a imersão e reflexão sobre o ambiente 

escolar pode servir de pedra basilar para minimizar essas dificuldades e oportunizar aos discentes 

em formação, vivências que não lhes foram oferecidas até o momento em seu processo formativo. 

Tendo por base a concepção do professor como intelectual em processo de formação e a 

educação como um processo dialético de desenvolvimento onde abriu espaço para um início de 

compreensão a partir do estágio como uma investigação das práticas pedagógicas nas instituições 

educativas. (PIMENTA, 1994). 

Essa vivência (o estágio) acaba sendo de grande relevância para a nossa futura prática 

docente, embora a mesma tenha sido uma regência supervisionada, nos ajudou a diminuir o 

impacto referente ao contato com a realidade visualizada no “chão da escola”. Que na maioria das 

vezes não é algo encantadora, devido os descasos com a educação pública no Brasil. Fazendo-o 

com que venhamos ter noção do que iremos vivenciar na nossa futura profissão, assim como 

também, ajudando-nos a perceber os obstáculos que podemos encontrar em nossa prática 
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profissional. Sejam elas dificuldades relacionadas às escolhas e desenvolvimentos dos conteúdos 

na dinâmica das aulas, bem como ao espaço físico e a interação com a alteridade dos sujeitos (os 

alunos) que compõe as turmas. Sendo assim, é necessário conhecer a realidade da escola, não a 

partir de textos ou livros, mas, a partir de uma imersão na realidade concreta, o que torna-se 

fundamental para a formação docente de qualquer licenciatura.  

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa que segundo  Demo (2006, p. 

20), pesquisas de cunho qualitativo, “[...] pretendem trazer à cena da pesquisa a preocupação com 

a realidade inesgotável no mensurável”. A pesquisa qualitativa leva em consideração a vivência do 

sujeito, sendo caracterizada “[...]como um processo de interpretação e compreensão, não se 

contentando com a simples explicação das realidades” (ARAÚJO; OLIVEIRA; ROSSATO, 2016, p. 

3). Esse trabalho está ancorado na perspectiva narrativa, considerando-se que “a narrativa faz 

parte da história da humanidade e, portanto, deve ser estudada dentro dos seus contextos sociais, 

econômicos, políticos, históricos, educativos” (SOUZA; CABRAL, 2015, p. 150).  

Sendo assim, consideramos que narrar é um ato necessário para refletir sobre nós 

mesmo enquanto docentes em processo de formação, sendo que segundo Souza e Cabral (2015, 

p.151), “a narrativa torna-se, portanto, relevante para o contexto de formação em que se concebe 

o professor como narrador-personagem-escritor de histórias que se constituem a partir de diversas 

situações de formação”. Está ancorado também, na perspectiva de pesquisa descritiva que 

segundo Gil (2002, p. 42), “têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. 

Disto isto, traçamos como objetivo deste trabalho, descrever as nossas experiências 

enquanto estagiários, no IFRN, as nossas percepções e em que aspecto o estágio veio a 

contribuir em nossa formação docente. Visto que o estágio é mais do que a mera 

instrumentalização para desempenhar atividades dentro do campo escolar. Como afirma Pimenta 

e Lima (2006, p.6) “o estágio se constitui como um campo de conhecimento, o que significa 

atribuir-lhe um estatuto epistemológico que supera sua tradicional redução à atividade prática 

instrumental”. 

 

Desenvolvimento 

  

Voltando o nosso olhar para as intervenções realizadas por meio da disciplina de Estágio 

Supervisionada IV, salientamos que a mesma teve carga horária de 30 horas aulas de regência, 

que foram realizadas no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN). O campo de estágio aqui apresentado está situado na BR 405, KM 154, Bairro 

Chico Cajá, localizada na cidade de Pau dos Ferros-RN.  

A clientela alvo para a concretização do estágio tinha idade média entre 16 a 17 anos e 

estavam cursando o 2° ano do ensino Médio. Uma turma aproximadamente 33 alunos, de classe 

média em sua grande maioria. 
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A Instituição tem uma estrutura boa (tanto no aspecto físico como organizacional) para a 

realização das aulas num aspecto geral. Tanto nos aspectos teóricas assim como também nos 

aspectos práticos. Pois oferece espaços e materiais para a realização das atividades práticas, 

como também computadores com data show para as aulas teóricas. Isso possibilita uma melhor 

realização das aulas.     

Durante o estágio obtivemos 10 horas de participação/observação e 30 horas aulas de 

regência, e as outras cargas horárias foram divididas em aulas da disciplina e em planejamento 

para a execução das aulas do estágio, nas quais foram trabalhadas inicialmente com o conteúdo 

Natação e logo em seguida com o Futsal.   

Foram desenvolvidas atividades no intuito de proporcionar novas vivências aos alunos, 

dessa forma, a Educação Física pode proporcionar atividades essenciais, que estimule os alunos 

a desenvolverem práticas que favoreça a socialização e a autonomia para que ajude a estabelecer 

relações humanas, e experiências melhorando as atitudes e percepções. Assim, as aulas de 

Educação Física são fundamentais para desenvolver possibilidades conjuntas. 

Trabalhamos de acordo com os PCN’s, indo de encontro a alguns objetivos propostos 

pelo mesmo, onde “buscando desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento 

de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação 

pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no 

exercício da cidadania” (BRASIL, 1997, p. 7).  

Durante o nosso estágio aprendemos muitas coisas, das quais poderemos aplicar na 

nossa caminhada futuramente. No começo foi difícil, pois era algo novo, mas recebemos muito 

apoio de professores e amigos que como consequência, passando o tempo nos sentimos fortes e 

seguros do que estávamos fazendo. Foi válida essa participação, uma experiência rica e 

diversificada, possibilitando novas vivências e contribuindo para o nosso crescimento, a nível 

pessoal e profissional.  

Com relação à convivência entre estagiário e professor podemos dizer que foi 

maravilhosa, pois a escola contava com uma professora excelente. A princípio já foi muito gentil, 

pois sempre ajudava no que fosse necessário, inclusive no controle da sala quando os alunos 

tentavam se excederem e nos planejamentos das aulas, enfim foi uma profissional muito 

generosa, sempre dando dicas, que não se preocupasse que daria tudo certo, como realmente 

deu. 

Primeiramente antes de descrever as atividades de estágio, sabemos que toda aula deve 

haver planejamento, neste sentido, planejamento para Faria (2011, p. 111) é: 

 [...] uma atividade que projeta, organiza e sistematiza o fazer docente no que 
diz respeito aos seus fins, meios, formas e conteúdo. 

 

Com isso, sempre tivemos o cuidado de planejarmos as aulas de acordo com os 

conteúdos propostos e com os objetivos estabelecidos. Sempre nos reuníamos para pensar 

nossas aulas, entretanto, planejar não é tão fácil, porém com a ajuda coletiva foi algo que fluiu e 

conseguimos um bom resultado em nossos planos e aulas. Desse modo:  
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O planejamento é uma ação reflexiva, viva, contínua. Uma atividade constante, 
permeada por um processo de avaliação e revisão sobre o que somos, 
fazemos e precisamos realizar para atingir nossos objetivos (FARIA 2011, 
p.111). 

 

Com relação as aulas desenvolvidas no nosso período de estágio, começamos com 

observações da instituição de forma ampla, ou seja, conhecendo o ambiente do estágio. No nosso 

primeiro dia de observação de aula, identificamo-nos com a turma, pois foi uma turma acolhedora 

e gentil. Essa primeira aula foi mais para nos ambientarmos com a rotina das aulas, como também 

para nos apresentarmos.  

Ainda relacionada a primeira aula gostaríamos de destacar que participamos de uma 

forma menos ativa, ajudando a professora regente titular da turma, porém o nosso principal 

objetiva era está observando para que pudéssemos nos ambientar com a temática trabalhada no 

período, na qual tratava-se do conteúdo natação, foi uma aula bastante movimentada, alegre, 

interativa. A mesma de certa forma, “inédita” para nós estagiários, pois ambos não tínhamos 

conhecimento de natação relacionada a aplicação de conteúdo na escola. Ficamos bem atentos 

em tudo que a professora apresentava aos alunos. Essas aulas aconteceram durante todo um 

bimestre letivo e além de observação iniciamos à docência supervisionada.    

Nossa primeira aula de regência se deu com a mesma rotina das outras aulas que a 

professora aplicou, pois, nessas aulas havia um objetivo de que os alunos conseguissem aprender 

um tipo de nado, o crawl, dessa forma só uma aula não daria conta para eles aprender. 

Ainda na primeira aula, estávamos um pouco nervosos, pois foi a primeira vez que 

estávamos a frente da aula referente ao conteúdo de natação e da turma, porém fluiu de forma 

satisfatória, e depois deste dia, nas outras regências estávamos mais relaxados, com mais 

confiança e por meio delas pudemos perceber que somos capazes de lecionar aulas com o tema 

natação.  

Foram aulas muito ricas de conhecimentos, tanto para os alunos da turma como para nós, 

pois conhecemos por meio da professora, metodologias de como trabalhar este conteúdo e com 

isso abriu nossos olhares e perspectivas a respeito do conteúdo acima citado.  

Após o termino do bimestre, e dando início ao próximo, demos o conteúdo relacionado 

aos esportes coletivos, e por meio de votação foi escolhido o futsal. O mesmo foi abordado 

inicialmente por meio de diálogo entre a turma, onde pudemos ter conhecimentos daqueles alunos 

que possuíam vivências de esportes de modo geral como também aqueles que praticaram ou 

praticam o futsal. 

O desenvolvimento do conteúdo se deu por meio de aulas teóricas que buscava trabalhar 

a os aspectos históricos do esporte e do futsal, suas regras, características e fundamentos, com 

isso fazíamos a relação da teoria com a prática. 

Essas aulas de futsal foram ricas em conhecimentos, apesar de ser um dos esportes mais 

conhecidos da região, percebemos que muitas pessoas não tinham conhecimento do mesmo e 

por meio dessas aulas tentamos construir o  máximo de conhecimento possível com os nossos 

alunos, pois aqui acreditamos que o processo de ensino aprendizagem é dialógico e não baseado 
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em uma educação bancária, tendo em vista que “ensinar não é transferir conhecimentos, mas 

possibilitar a sua construção ou produção” (2015, p13). Foram aulas bem participativas e 

trabalhamos não só com a técnica, mas também de forma lúdica, pois acreditamos que isso 

proporciona um melhor aprendizado.  

Diferente da natação, o futsal é um conteúdo que temos de certa forma mais 

conhecimento, tanto por ser algo cultural da nossa sociedade como também por termos pagado a 

disciplina de futsal na nossa grade.  

As aulas seguiram uma dinâmica de teórica e prática, Trabalhando de forma não diretiva 

onde os alunos tinham autonomia para escolher as formas de como desenvolver as atividades 

propostas, pois consideramos que os mesmos não são sujeitos passivos no processo de ensino 

aprendizagem. Buscamos também, trabalhar de uma forma que viesse a promover a criticidade 

em nossos alunos, instigando-os a questionar o caráter alienante da escola, e as injustiças 

sociais. Assim, levando em consideração o que Soares et al (1992) fala, onde a mesma vem 

relatando que para uma Educação Física ser crítica ela deve está atrelada às transformações 

sociais, econômicas e políticas, tendo em vista a superação das desigualdades sociais. 

O nosso método de avaliar, deu-se através da observação, onde por meio de discussões 

e registro, procuramos verificar se houve compreensão dos conteúdos por parte dos alunos. 

Trabalharemos com alguns critérios de avaliação como, a participação dos alunos mediante as 

aulas. Durante o período de estágio, buscamos avaliar, também de acordo com Scarpato (2007), 

onde o mesmo afirma que a melhor maneira de avaliação é aquela que acontece diariamente, 

onde o professor acompanha a evolução dos alunos. Buscando compreender os alunos e 

trabalhamos de acordo com a especificidade do nosso público, como afirmado anteriormente, 

acreditados que o aluno também é um sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem. 

Em relação aos conteúdos que aplicamos na sala de aula, percebemos que houve 

compreensão por grande parte dos alunos. Consideramos que o estágio supervisionado IV, é de 

fundamental importância para a formação do professor. Visto que quando o aluno de licenciatura 

entra em contato com a escola (o seu futuro ambiente de trabalho), ele conhece as dificuldades e 

limitações que a mesma tem, e a partir de então busca estratégias para superá-las e fazer um 

trabalho satisfatório onde os seus objetivos são alcançados. Assim quando o futuro professor 

estiver na trabalhando na escola, o seu primeiro contato não será algo surpreso e assustador, 

visto que no período de estágio o mesmo já vivenciou “o chão da escola”, e criou possibilidades 

para superar as dificuldades encontradas. Assim o professor mediante a experiência que teve no 

estágio, possa a vir refletir a sua ação pedagógica e buscar mudar a realidade escolar e de seus 

alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estágio foi um momento de muitos aprendizados, onde sentimos de perto o prazer 

dessa tarefa tão árdua e ao mesmo tempo gratificante que é o ser professor, pudemos senti o 
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peso da responsabilidade de se doar e de fazer o melhor pelos alunos. A instituição possibilitou a 

realização de diversas atividades, pois a sua estrutura física é muito boa e possibilita ao professor 

desenvolver as atividades que planejou. Gostaríamos de salientar que trata-se de uma instituição 

pública e que devemos sim, defender a educação pública brasileira, pois pode ser uma educação 

de qualidade. Esse momento no estágio nos possibilitou ter essa perspectiva crítica de ver a 

educação pública, que por mais que em sua maioria haja uma desvalorização, também tem 

educação pública de qualidade.  

Enfim, esse estágio foi uma vivência maravilhosa, um período muito gratificante e de 

muitos aprendizados, que com certeza foram de grande relevância para nossa prática docente 

futura e para a nossa formação humana.  
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RESUMO: A preservação dos ambientes naturais tem sido um tema recorrente nas últimas 
décadas, já que degradar o meio ambiente influencia negativamente o bem estar social. Na busca 
por formar cidadãos e consequentemente profissionais ambientalmente responsáveis, mostra-se a 
importância de se implementar em todos os níveis de ensino a Educação Ambiental. O objetivo 
desta pesquisa foi identificar o esverdeamento da educação profissional, ou seja, a presença de 
disciplinas na área ambiental no projeto pedagógico dos cursos do Instituto Federal do Ceará, 
campus Baturité, no Estado do Ceará. Conclui-se que são necessárias mudanças significativas 
nos Projetos Pedagógicos dos cursos, buscando desenvolver estudos interdisciplinares e a 
inclusão da educação ambiental como ferramenta de relevada importância para o 
desenvolvimento de cidadãos críticos, conscientes e comprometidos com a preservação dos 
recursos naturais. 
 
Palavras-chave: Preservação. Educação Ambiental. Projeto Pedagógico. 
 
ABSTRACT: The preservation of natural environments has been a recurring theme in recent 
decades, since degrading the environment negatively influences social well-being. In the search for 
training citizens and consequently environmentally responsible professionals, the importance of 
implementing Environmental Education at all levels of education is shown. The objective of this 
research was to identify the greening of professional education, that is, the presence of disciplines 
in the environmental area in the pedagogical project of the courses of the Federal Institute of 
Ceará, campus Baturité, in the State of Ceará. It is concluded that significant changes are 
necessary in the Pedagogical Projects of the courses, seeking to develop interdisciplinary studies 
and the inclusion of environmental education as a tool of great importance for the development of 
critical citizens, aware and committed to the preservation of natural resources. 
 
Keywords: Preservation. Environmental Education. Pedagogical Project. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas o mundo tem discutido mais fortemente acerca da degradação 

ambiental. A sociedade demorou a se conscientizar que degradar os ambientes naturais influencia 

negativamente o bem estar social, já que o ser humano possui necessidades ilimitadas, enquanto 

os recursos produtivos são limitados.  

Diante deste grave problema os governos buscaram desenvolver ações que estimulassem 

a proteção da natureza. Assim, através da disseminação de ideias na área ambiental, no ano de 
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1977 foi realizada a Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental, em Tbilisi, no qual 

se estimulou a propagação da educação ambiental em todos os níveis e em todos os países, 

contribuindo assim para uma sociedade mais consciente e responsável. 

As ideias do conservadorismo ambiental chegaram no Brasil de forma mais intensa no 

final dos anos de 1970. A Constituição Federal Brasileira estabelece como competência do poder 

público, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino. No ano de 1999 foi criada 

a Política Nacional de Educação Ambiental, com o objetivo de disseminar o ensino ambiental por 

todo o território brasileiro.   

A Política Nacional de Educação Ambiental define a Educação Ambiental como o 

processo 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.  

As instituições de ensino tem a difícil tarefa de fazer com que os estudantes de todos os 

níveis compreendam a importância de se preservar os ambientes naturais. No entanto, antes de 

promover a educação ambiental, os profissionais da área de ensino deveriam ter sido qualificados 

a trabalhar este tema, porém o que se constata quando se analisa a matriz curricular de diversos 

cursos técnicos e superiores é de que disciplinas na área ambiental são mínimas ou inexistentes, 

não estimulando assim a interdisciplinaridade essencial para o desenvolvimento do ensino 

ambiental. 

Desenvolver a sensibilidade nos alunos a respeito dos problemas ambientais é 

fundamental. Nesse sentido, é fundamental incluir ações sustentáveis no cotidiano dos 

estudantes, possibilitando assim a disseminação dessas ações em todos os ambientes onde se 

convive como no trabalho, escola, universidade, bairro em que mora, dentre outros. É urgente que 

os estudantes se sintam responsáveis em construir, através da educação ambiental, uma 

sociedade sustentável.  

Esta pesquisa compreende um estudo de caso no Instituto Federal do Ceará – IFCE, na 

cidade de Baturité, no estado do Ceará. O propósito desse artigo é mostrar o esverdeamento da 

educação profissional, ou seja, a importância do ensino da Educação Ambiental, através da 

análise documental do Projeto Pedagógico do Curso, buscando verificar a presença do ensino 

ambiental nos cursos de Tecnologia em Hotelaria, Tecnologia em Gastronomia, Licenciatura em 

Letras, Técnico em Administração e Técnico em Comercio.     

 
A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O MEIO AMBIENTE  

 
A implantação governamental de políticas ambientais foram primordiais no estimulo a 

proteção dos ambientes naturais. A vista disso, a Educação Ambiental necessitou ser um estudo 

obrigatório em todos os níveis de ensino. Litle (2003) afirma que é necessário desenvolver na 

população em geral a consciência social e planetária, que considere os diferentes modos de 

entender a ameaça à vida no planeta cobrando a mitigação dos problemas sócio ambientais.  
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A educação ambiental se configura crescentemente como uma questão que envolve um 

conjunto de atores do universo educativo e tem como foco a busca de uma perspectiva holística 

que relaciona homem, a natureza e o universo tomando como referência que os recursos se 

esgotam e que o principal responsável é o homem (TRISTAO, 2008). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental no Brasil determinam no 

artigo 8 que a Educação Ambiental, respeitando a autonomia da dinâmica escolar e acadêmica, 

deve ser desenvolvida como uma prática educativa integrada e interdisciplinar. E em 

complementação as diretrizes curriculares, na década de 1990, foi criado o Programa Nacional de 

Educação Ambiental com o objetivo de capacitar os docentes nos diversos níveis e modalidades. 

A Política Nacional de Educação Ambiental, por meio da Lei Federal nº. 9.795/1999, 

afirma no seu artigo 7 que determina o envolvimento com a educação ambiental dos órgãos 

integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, instituições educacionais públicas e privadas 

dos sistemas de ensino, os órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios e organizações não governamentais. No artigo 8 desta mesma Lei, institui a 

obrigatoriedade do desenvolvimento da educação ambiental junto à formação profissional. E o 

artigo 9 determina que a educação ambiental seja efetivada no âmbito dos currículos da educação 

profissional, estabelece nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos 

os níveis, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das atividades profissionais 

a serem desenvolvidas (BRASIL, 1999).  

Complementando as ações de educação ambiental desenvolvidas até então, no ano de 

2004, criou-se a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade que contribuiu 

para o fortalecimento da educação ambiental em todos os níveis educacionais do pais.  

A proposta de educação ambiental não se baseia somente na sensibilização acerca dos 

problemas ambientais, mas pauta-se na ação ambiental, na qual a melhoria da qualidade de vida 

é meta primordial, na medida em que as condições de vida de uma determinada população estão 

intimamente ligadas ao seu modo de relação com o meio (MÁXIMO-ESTEVES, 1998). 

Incentivar a disseminação do estudo ambiental é fundamental para se desenvolver uma 

sociedade mais consciente dos seus atos de consumo, sendo essencial ensinar desde o início 

escolar a importância de se preservar os ambientes naturais. Conforme Cuba (2011) a escola é 

um espaço privilegiado para estabelecer conexões e informações, como uma das possibilidades 

para criar condições e alternativas que estimulem os alunos a terem concepções e posturas 

cidadãs, cientes de suas responsabilidades e, principalmente, perceberem-se como integrantes do 

meio ambiente.  

Abordar a Educação Ambiental em sala de aula não é uma tarefa simples, pois é preciso 

mostrar aos alunos a importância de se compreender o ambiente em que estão inseridos, e que 

não vivem isolados, precisando assim pensar e agir conscientemente. Conforme Berna (2004) o 

educador ambiental deve procurar colocar os alunos em situações que sejam formadoras, 

agressão ambiental ou conservação ambiental, apresentando os meios de compreensão do meio 

ambiente.  
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A Educação Ambiental é crucial em todos os níveis de ensino, porém muitas vezes é mais 

estudada em níveis de educação superior, em detrimento das escolas e do ensino técnico 

profissionalizante. A importância da Educação Profissional no Brasil foi estabelecida a partir da Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) é ofertada em muitos países de diferentes 

formas.  Em alguns países a EPT é vista como uma Educação voltada aos pobres, pois seu 

desenvolvimento se deu de forma dicotômica, ou seja, em alguns países há um sistema para a 

formação profissional e outro sistema para a formação geral (QUEVEDO, 2011). 

Ramos (2007) explica que a Educação Profissional foi discutida de forma intensa no 

cenário nacional e internacional principalmente a partir da década de 1970. A Educação 

Profissional se apresentou como uma mediação específica no processo contraditório de formação 

humana e de formação da força de trabalho para a produção em geral, é fortemente disputada 

tanto pela classe trabalhadora quanto pela classe empresarial. 

 No Brasil, a educação profissional vem superando o enfoque assistencialista. Na prática, 

a ideia de educação profissional, ou seja, de uma educação que alia teoria e prática, “saberes e 

fazeres” esteve presente em nossa sociedade brasileira desde as comunidades indígenas  com o 

desenvolvimento de sua cultura, mediante o exercício de sua vida em comunidade (MANFREDI, 

2002). 

De acordo com Guimarães e Inforsato (2012), para superar a crise ambiental é necessária 

a qualificação dos profissionais do ensino em relação às questões ambientais. Portanto, é 

fundamental que as universidades estejam preparadas para formar seus profissionais, já que 

diversos cursos não abordam a área ambiental nos seus currículos. 

A Educação Ambiental é necessária para a mudança de comportamento da sociedade, 

deixando de ser uma sociedade que só se importa com o que acontece ao seu redor, para a 

expansão dos seus horizontes. E para isso o educador ambiental deve estimular os alunos a 

pensar de forma global na busca por mudanças na realidade ambiental do planeta.  

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi feita no Instituto Federal do Ceará (IFCE) na cidade de Baturité, no estado 

do Ceará, no ano de 2020. Os dados utilizados foram os Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Tecnologia em Gastronomia e Tecnologia em Hotelaria, Licenciatura em Letras, Técnico em 

Administração e Técnico em Comércio. 

Esta pesquisa buscou descrever a presença de disciplinas de educação ambiental nos 

cursos do IFCE no campus de Baturité.  Segundo Gil (1999) as pesquisas descritivas têm como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O esverdeamento da educação é a inserção da educação ambiental em todos os níveis 

de ensino, desenvolvendo assim a mentalidade ambiental nos estudantes. Conforme Dlimbetova 

et al (2018) a principal direção metodológica para a ecologização da educação profissional é a 

ideia do treinamento universal de futuros especialistas para a proteção do meio ambiente.  

O projeto pedagógico do curso é a principal orientação aos docentes e discentes em 

relação as atividades e conhecimentos que os cursos oferecem. Sendo assim, é indispensável 

estimular debates acerca da importância da inclusão da educação ambiental em todos os cursos. 

Não basta somente incluir a educação ambiental nos cursos, é necessário desenvolver 

conhecimentos teóricos e práticos para a assimilação dos estudantes, buscando envolvê-los em 

atividades além da sala de aula. Os cursos ofertados no IFCE, campus Baturité, são de áreas 

diversificadas que abrangem os estudos nas áreas de gastronomia, hotelaria, licenciatura e gestão 

de negócios.  

A presença da educação ambiental nos cursos do IFCE, campus Baturité, ainda são 

tímidas, necessitando de uma maior abrangência em todas as áreas. Nos cursos superiores, 

apenas na Licenciatura não há nenhuma disciplina que trate do ensino ambiental, mostrando a 

necessidade de uma reformulação nas disciplinas ofertadas pelo curso, pois os profissionais 

necessitam de uma visão global sobre o mundo em que os cerca. 

O curso de Licenciatura em Letras – Português e Inglês é realizado em 9 semestres. 

Existem três disciplinas no referido curso que deveriam ser incluídas também na área ambiental, 

que são Gestão Escolar (5 semestre), Projetos Sociais (8 semestre) e Educação de Jovens e 

Adultos (8 semestre). Estas disciplinas citadas oferecem ao estudante uma visão geral da 

importância do ensino para o desenvolvimento da sociedade, e incluir o âmbito ambiental traria um 

ganho substancial para a formação destes profissionais.  

Já no curso de Tecnologia em Gastronomia, realizado em 5 semestres, consta apenas 

uma disciplina na área ambiental. A disciplina de Gestão Ambiental e Responsabilidade Social é 

ofertada no 1º semestre com a carga horaria de 40 horas. É fundamental e assertiva a colocação 

desta disciplina no curso de Gastronomia, porém é insuficiente para estimular os estudantes a 

disseminar ideias de proteção ambiental. 

O curso de Tecnologia em Hotelaria, realizado em 5 semestres, só há apenas uma 

disciplina na área ambiental. A disciplina de Gestão Ambiental nos Meios de Hospedagem é 

ofertada no 5º semestre com a carga horaria de 40 horas. Mostrando-nos que o estudo ambiental 

ainda é pouco disseminado na área hoteleira, prejudicando assim a formação destes profissionais 

que precisarão de conhecimentos mais aprofundados no mercado de trabalho que exige cada vez 

mais conhecimentos correlatos.    

O curso de Técnico em Administração, realizado em 3 semestres, oferta apenas a 

disciplina de Gestão Socioambiental no 2 semestre, com uma carga horaria de 40h. Esta mesma 

disciplina é ofertada no curso de Técnico em Comercio, realizado em 3 anos porque é integrado 
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com o ensino médio. Expondo as mesmas fragilidades encontradas nos cursos superiores, uma 

oferta mínima de disciplinas de educação ambiental, dificultando assim o desenvolvimento critico 

dos estudantes acerca do futuro da humanidade.  

A ideia não é trabalhar os conteúdos das disciplinas presentes nos currículos dos cursos 

isoladamente, pois isso prejudica a capacidade dos estudantes de desenvolver raciocínios para a 

resolução de problemas. A busca pelo esverdeamento do ensino profissional é implementar a 

conscientização ambiental dos alunos, garantindo que estes se tornem especialistas em propagar 

as ideias do conservadorismo ambiental.   

Além das disciplinas ofertadas no campus do IFCE, é necessário que haja um 

planejamento de ações para educar os estudantes e os funcionários no desenvolvimento da 

sustentabilidade, através de projetos científicos e de extensão, realizações de ações, conferências 

e seminários de conteúdo ambiental. Estimulando assim publicações científicas e monografias, 

integrando os profissionais e as atividades ambientais.  

Ensinar educação ambiental no ensino profissional é necessária em todas as áreas, pois 

garante uma preparação mais completa para futuros especialistas. Entretanto não se pode 

sobrecarregar os estudantes com um número abusivo de disciplinas, é importante incluir 

disciplinas que desenvolvam o senso crítico, e o ensino da educação ambiental faz com que os 

estudantes se perguntem sobre o seu modo de vida e o da sua comunidade, buscando assim uma 

maior reflexão e participação no dia a dia da sua escola, universidade, bairro, cidade, estado, país 

e no mundo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esta pesquisa, percebeu-se a urgência da questão curricular da educação ambiental 

nos projetos dos cursos técnicos e superiores, focando na preparação de profissionais 

comprometidos com as questões socioambientais.  

São necessárias mudanças significativas nos Projetos Pedagógicos dos cursos, buscando 

desenvolver estudos interdisciplinares e a inclusão da educação ambiental como ferramenta de 

relevada importância para o desenvolvimento de cidadãos críticos, conscientes e comprometidos 

com a preservação dos recursos naturais. 

Com a exigência legal de implantação de Educação Ambiental em todos os níveis e 

modalidades de ensino, a educação ambiental foi ampliada, mas ainda não é o suficiente para 

preparar um verdadeiro profissional. Nesse sentido, os projetos de educação ambiental, podem 

contribuir para uma proposta de construção de uma sociedade voltada para o bem estar da 

maioria.  

 
 
 
 
 
 



VIVÊNCIAS NA DOCÊNCIA: DO ENSINO BÁSICO AO SUPERIOR 199 

 

REFERÊNCIAS 
 

BERNA, Vilmar. Como fazer educação ambiental. 2. ed. São Paulo: Paulus, 2004. 
 
BRASIL. Política Nacional de Educação Ambiental. Lei 9795/99. Brasília, 1999. 
 
CUBA, M. A. Educação Ambiental nas Escolas. Revista ECCOM. Edição atual, v. 1, 2011, p. 23- 
31. 
 
DEMAJOROVIC, J. Sociedade de risco e responsabilidade socioambiental: perspectivas para 
a educação corporativa. 1. ed. São Paulo: Senac, 2003. 
DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e práticas. 9. ed. São Paulo: Gaia, 2004. 
 
DLIMBETOVA, Gaini K; BULATBAYEVA, Kulzhanat N; ABENOVA, Saulet U; FAHRUTDINOVA, 
Guzaliya Zh; KHUZIAKHMETOV, Anvar N. Management of Ecologization of Professional 
Education. Foundation Environmental Protection & Research-FEPR, 2018, 9p. 
 
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
 
GUIMARÃES, S. S. M.; INFORSATO, E. C. A percepção do professor de biologia e a sua 
formação: a educação ambiental em questão. Ciência e Educação, v. 18, n. 3, p. 737-754, 2012 
 
INSTITUTO FEDERAL DO CEARA – IFCE. Projeto Pedagógico do Curso. Disponível em 
<http//: www.ifce.edu.br>> Acesso em maio de 2020. 
 
LITLE, Paul E. (Org.). Políticas ambientais no Brasil: análises instrumentos e experiências. São 
Paulo: Peirópolis; Brasília, DF. IIEB, 2003. 
 
MANFREDI, Silvia Maria. Educação profissional no Brasil. São Paulo: Cortez, 2002. 
 
MÁXIMO-ESTEVES, L. Da teoria à prática: educação ambiental com as crianças pequenas ou o 
fio da história. Porto (Portugal): Porto, p. 57-67, 1998. 
 
SATO, Michéle; SANTOS, José Eduardo. Um breve itinerário pela Educação Ambiental. In: 
SATO, Michele; SANTOS, José Eduardo (Orgs.). A contribuição da Educação Ambiental à 
esperança de Pandora. São Carlos: RIMA editora, 2001. 
 
SATO. Michéle. Sociopoética: um convite prazeroso à participação. In: CARVALHO. I.C. de M. 
Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez, 2004 
 
SANTOS, C. C. Formação de educadores ambientais na universidade: possibilidades de uma 
práxis emancipatória. 2009. Tese de Doutorado em Ecologia Aplicada, Universidade de São 
Paulo, Escola Superior de Agricultura ‘Luiz de Queiroz’, Piracicaba, 197p, 2009 
 
TRISTÃO, M. As Dimensões e os desafios da educação ambiental na sociedade do 
conhecimento. In: RUSHEINSKY, A. (org.). Educação ambiental: abordagens múltiplas. Porto 
Alegre: Artmed, p.169-173, 2008.         
 
TRISTÃO, M. Rede de relações: os sentidos da educação ambiental na formação de professores. 
São Paulo, Tese de Doutorado, Feusp, 2005.  
 
UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Programa 
internacional de educación ambiental. Estrategias para la formación del profesorado en 
educación ambiental. Vasco: Cenean, 1994.  
 
QUEVEDO, M de. Educação profissional no Brasil: formação de cidadãos ou mão de obra para o 
mercado de trabalho? Revista de humanidades, tecnologia e cultura, v 1, n. 1, pp. 147-159, 
2011. 

http://www.ifce.edu.br/


VIVÊNCIAS NA DOCÊNCIA: DO ENSINO BÁSICO AO SUPERIOR 200 

 

 
RAMOS, E.C; DONADIO, M.P. Formação do educador e meio ambiente: uma conexão 
necessária. In: Congresso Nacional de Educação, Curitiba, 2008, p.3645-3655. 
 
RAMOS, M. A pesquisa sobre educação profissional em saúde no MERCOSUL: uma contribuição 
para políticas de integração regional referentes à formação de trabalhadores técnicos em 
saúde. Cadernos de Saúde Pública, v. 23, 2007, p. 282-291 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



VIVÊNCIAS NA DOCÊNCIA: DO ENSINO BÁSICO AO SUPERIOR 201 

 

Capítulo 22 

EXPERIÊNCIAS DO ENSINO REMOTO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 

EXPERIENCES ABOUT THE REMOTE TEACHING DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

Hanna Meireles Franck 1 
Suely Márcia Meireles Franck 2 

 

RESUMO: Este artigo tem objetivo refletir acerca das experiências vividas por duas professoras 
na quarentena, tanto de escola pública quanto na particular. Os desafios encontrados foram desde 
o contato com os estudantes, até o uso das tecnologias disponíveis, para que este 
ensino/aprendizagem se torne eficaz e saudável. As diferentes faixas etárias, anos escolares, 
condições financeiras e culturas familiares, são itens relevantes. Nota-se que a valorização do 
trabalho e o entendimento da seriedade do processo foram se desfazendo ao longo dos dias e a 
incerteza da volta aos trabalhos presenciais fez com que uma nova forma de ensinar fosse 
desenvolvida. As dúvidas que surgiram durante a quarentena foram: como estão estes alunos em 
casa o tempo todo? Como estão se sentindo? Como a professora de suas casas pode ser um 
apoio e auxiliar como no ambiente escolar? Estas são perguntas, que baseadas em experiências, 
serão respondidas no artigo. 

 
Palavras-chave: Ensino remoto; Pandemia; Ensino/aprendizagem; Educação básica; Escola 
pública e particular. 
 
ABSTRACT: This article aims to reflect on the experiences of two teachers in the quarantine: in 
public and private schools. The challenges encountered were from contact with students, to the 
use of available technologies, so that this teaching / learning becomes effective and healthy. The 
different age groups, school years, financial conditions and family cultures are relevant items. It's 
noted that the appreciation of work and the understanding of the seriousness of the process have 
been undone over the days and the uncertainty of returning to face-to-face work has led to the 
development of a new way of teaching. The doubts that arose during the quarantine were: how are 
these students at home all the time? How are you feeling? How can the teacher in your home be a 
support and help as in the school environment? These are questions, which based on experiences, 
will be answered in the article. 
 
Keywords: Remote education; Pandemic; Teaching / learning; Basic education; Public and 
private school. 
 
 
Introdução 

 

Este artigo tem como objetivo retratar a experiência de duas professoras no ensino 

remoto3 durante a pandemia do Covid-19. As crianças de diferentes ambientes e de diferentes 

                                                             
1 Graduada no Curso de Licenciatura em Pedagogia na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Pós-
graduanda do curso Psicopedagogia, Neurociências e Aprendizagem no Instituto Nacional de Ensino (INE) e Pós-
graduanda do curso Gestão Escolar Integradora Com Ênfase Em Administração Escolar, Orientação, Supervisão E 
Inspeção no Instituto Nacional de Ensino (INE). hannafranck@hotmail.com 
2 Graduada no Curso de Licenciatura em Pedagogia na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Pós-
graduada do curso Docência Superior na Faculdades Integradas Simonsen (CEPEP), Pós-graduada do curso 
Educação Infantil na Faculdade Integrada Soares de Oliveira (FISO), Pós-graduada do curso Docência na Educação 
Básica na Área de Concentração, Alfabetização e Letramento na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Pós-
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do curso Ensino das Artes na Faculdade Martins (FAMART) e Pós-graduanda do curso Gestão Escolar Integradora 
Com Ênfase Em Administração Escolar, Orientação, Supervisão e Inspeção no Instituto Nacional de Ensino (INE). 
suely.franck@gmail.com 
 



VIVÊNCIAS NA DOCÊNCIA: DO ENSINO BÁSICO AO SUPERIOR 202 

 

poderes aquisitivos tornaram as experiências, os desafios e as dificuldades muito disparas entre 

as turmas, essas crianças pertencem ao 2º, 3° e 5° anos do ensino fundamental. O processo de 

ensino/aprendizagem, precisou se adaptar a esse novo sistema, dessa forma a interação 

comportamental entre professor e aluno ficou distante, mas ainda muito necessária, buscando 

formas para que esses fenômenos (ensinar e aprender) ainda ocorressem, porém de maneira 

virtual. 

Em todas as turmas, o ensino remoto foi escolhido para suprir a necessidade da 

emergência causada pela pandemia, porém esta não deve ser considerada como uma 

substituição do modelo presencial. O objetivo dessas aulas é manter o vínculo dos estudantes 

com as professoras, a escola e os estudos, o modelo presencial é imprescindível para o 

desenvolvimento das crianças. As aulas remotas fizeram da sala de aula um ambiente virtual, 

porém com a máxima boa relação entre a família e a escola e o entendimento de que as aulas 

presenciais são necessárias, contudo não possíveis nesse momento. Essa foi uma revelação dos 

professores como capazes de lidar com este momento de crise. 

As turmas são de cidades, faixas etárias e de escolas diferentes. Duas das turmas de 

redes públicas de dois municípios e uma de uma rede de escola particular. Os recursos e 

escolhas de aulas remotas foram também diferentes para cada escola.  

Em uma das redes públicas, foi escolhida aulas assíncronas, enquanto na escola 

particular foi utilizado o modelo síncrono. De acordo com Maia e Meirelles (2004), educação 

assíncrona é:  

“A modalidade assíncrona é mais flexível do que a síncrona. A comunicação 
assíncrona não requer participação simultânea. Desta forma, os alunos não 
precisam se encontrar ao mesmo tempo. Ao invés disso, eles podem escolher 
seu próprio ritmo para a aprendizagem e podem obter os conteúdos de acordo 
com a sua programação. Esta comunicação pode ser feita através de correio 
eletrônico, de listas de discussão, apresentação de vídeos, cursos de 
correspondência e cursos baseados na Web. As vantagens da comunicação 
assíncrona incluem a escolha do estudante quanto ao lugar e ao tempo.” 
(MAIA E MEIRELES,2004, p.3). 
 

A outra rede municipal, até o mês de julho/20 ainda não havia escolhido a forma com a 

qual continuaria suas aulas, por isso a professora iniciou o contato com as famílias antes das 

orientações da prefeitura, escolhendo o modelo assíncrono para enviar as atividades para os 

responsáveis. 

Para Maia e Meirelles (2004), o modelo síncrono se dá por “A comunicação síncrona 

requer a participação simultânea de todos os envolvidos: alunos e professores, e tem a vantagem 

de ser uma interação em ‘em tempo real’. Esta interação pode ser realizada através de TV 

interativa, teleconferência, videoconferência e/ou o chat”. Durante a pandemia, estas foram às 

formas com as quais as escolas se adaptaram ao processo. 

Foi necessário compreender que as famílias, tanto das professoras, quanto dos 

educandos, também estava utilizando ferramentas e materiais como computadores, internet e 

                                                                                                                                                                                     
3 De acordo com o Sistema Saber Agir e Evoluir Digital (SAE Digital), ensino remoto é: “baseado principalmente em 
transmissões ao vivo ou então gravadas nos dias e horários habituais dos encontros presenciais da turma, promove o 
constante contato entre educador e estudantes.” (https://sae.digital/aulas-remotas/) 

https://sae.digital/aulas-remotas/


VIVÊNCIAS NA DOCÊNCIA: DO ENSINO BÁSICO AO SUPERIOR 203 

 

celulares, para o trabalho durante a quarentena, se fazendo preciso o respeito aos horários, as 

limitações e os espaços durante o tempo de trabalho. Dessa forma, algumas adaptações, não 

somente dos espaços, mas dos recursos foram necessárias para se tornar possível que as aulas 

virtuais chegassem às mãos dos educandos. 

Desenvolvimento 

A Pandemia do Covid-19 começou em março de 2020 no Brasil, a partir do dia 30 de 

março na escola particular já havia iniciado a organização para os trabalhos remotos, em uma das 

redes municipais, esse trabalho iniciou em maio e na outra em junho. Foi daí que começou as 

preparações dos espaços e das formações das professoras para iniciar essas atividades. 

Com os cursos feitos e as aulas montadas iniciaram-se as atividades remotas, e ainda 

assim a formação continuada se faz necessária, permanente e frequente para que a qualidade do 

trabalho e o acesso às crianças fosse preciso, e que a utilização das ferramentas pós-pandemia 

ainda possam ser benéficas.  

Essa resposta imediata à situação pandêmica veio da capacidade dos professores de 

entender, dar a devida importância e se movimentarem para que houvesse soluções emergenciais 

necessárias para a educação. 

Precisamos entender que essa forma de ter aula não é conveniente, e nem sabemos da 

sua perspectiva de qualidade do ensino, mas se deu necessária e que nos adaptamos, 

principalmente na aprendizagem dos usos das novas ferramentas, levando em conta que é uma 

abordagem emergencial, ou seja, devemos entender que esta não é uma perspectiva de futuro 

para a educação. Gravar vídeos, trabalhar com os programas, aprender a comprimir, editar e 

publicar um vídeo, com conteúdo de qualidade e com uma duração que prenda a atenção do 

educando foram técnicas aprendidas e que continuam sendo desenvolvidas ao longo dessas 

aulas remotas. A maioria desses aprendizados foram adquiridos pelas professoras de forma 

autônoma, sem o auxilio das escolas, foi uma rede solidária de formação, nota-se neste 

movimento um padrão que ocorre dentro da escola e passou a ser percebido também no ambiente 

virtual, que foi a troca de conhecimento e experiências entre os professores, até que as 

instituições tiveram tempo de se programar e de ministrar cursos para seus profissionais.  

A partir do momento que tivemos contato com os estudantes, passamos a nos preocupar 

com o aspecto socioeconômico dos educandos, pois tratam-se de crianças de baixa renda que 

possuem uma família muito numerosa, causando em nós o desassossego se essas crianças 

estariam se alimentado, seguras e bem cuidadas. Nos primeiros contatos com os responsáveis, 

pudemos perceber que a quarentena para essas famílias não ocorriam da mesma forma que para 

nós, as rotinas para elas estavam normais, pais saindo para trabalhar e a única diferença é que as 

crianças estavam ficando em casa o tempo todo. Foi a partir desse contato que percebemos que 

nossa influência se faria por meio da família e ao respeito dos espaços, por isso uma boa relação 

com os pais, que já era de suma importância, passou a ser mais delicada e necessária. 
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Para que nós tivéssemos notícias das crianças, era preciso ter um bom relacionamento 

com as famílias. Isso se deu para todas as escolas, a partir do momento que as famílias se 

sentiram acolhidas e cuidadas pelas professoras, o funcionamento das aulas remotas foi mais 

eficaz. 

Tanto para as professoras, quanto para as escolas, foi necessário um cuidado a respeito 

dos limites e da ética de ação, ou seja, ações pedagógicas que não desrespeitem as partes 

envolvidas no momento de crise. Essas relações são de muita delicadeza e cuidado, pois estamos 

dentro da casa dos outros e os outros estão dentro das nossas casas, as ligações feitas, o uso da 

internet pessoal, a preocupação com os horários, sejam de trabalho ou de conversa com as 

famílias, a relação da gestão escolar para com seus trabalhadores, o uso das tecnologias 

respeitando a legislação que defende os menores de idade e os próprios cuidados pessoais, são 

medidas que foram tomadas de forma espontânea, para que as atividades virtuais fossem 

respeitosas, eficazes e legais, isso tudo com o avanço da doença no país. 

Pode-se perceber que as relações que já existiam na escola, se mantiveram no ambiente 

virtual, sejam elas com as famílias ou entre os profissionais. As grandes diferenças vieram nas 

dificuldades de ter acesso às crianças e das novas ferramentas. A tecnologia se tornou uma aliada 

necessária no processo, e adaptá-las às condições e o acesso de cada criança é o real objetivo 

para que as aulas sejam proveitosas e garantir o direito à educação desses educandos. 

Uma turma de 2° ano no ensino remoto 

Esta turma é formada por 23 alunos, sendo, 14 meninas e 9 meninos, nascidos entre 2013 

e 2014. Eles estão cursando o 2º ano do 1º ciclo e estão desenvolvendo a aquisição da leitura e 

da escrita. Trabalham bem em grupo e se respeitam muito. A maioria composta por alunos que 

fizeram a educação infantil e estão agrupados desde o início do 1° ciclo com os mesmos pares e 

mesmos professores. A relação professor/aluno é muito mais do que uma simples relação “ensinar 

e aprender”, essa relação é amistosa e de boa camaradagem. Isto deixa fácil o trabalho com os 

eles. 

Nosso principal objetivo: fazer de nossas ações e intervenções momentos de prazer para 

o processo ensino-aprendizado, dando a oportunidade de transformar e formar o ser humano que 

é nosso estudante até o impedimento desse ano com o decreto de distanciamento social. Este 

objetivo continuou sendo o norteador nos encontros remotos. 

Como esses estudantes e professoras estavam juntos desde o ano passado, já havendo a 

autorização para fazer um grupo de WhatsApp4 entre os responsáveis e as professoras, quando 

pronto facilitou o encontro virtual na pandemia. A Rede Municipal não tinha definido ainda como 

seria o trabalho remoto emergencial e nós já estávamos trocando recados, tarefas e bilhetinhos, 

não obrigatórios, porém com o conhecimento da direção escolar, com o objetivo de manter o 

contato das crianças com os estudos. Todo o envolvimento virtual foi feito com o consentimento 

                                                             
4 WhatsApp é um software para smartphones utilizado para troca de mensagens de texto 

instantaneamente, além de vídeos, fotos e áudios através de uma conexão a internet. Vide 
https://www.significados.com.br/whatsapp/ (2015). 

https://www.significados.com.br/whatsapp/
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das famílias e consequentemente com o devido cuidado e monitoramento de um adulto. Essas 

atividades foram feitas sem obrigatoriedade de interação, mas a maioria das crianças estavam 

presentes e participativas. A ferramenta de contato é o telefone do adulto responsável e como a 

maioria tem outros irmãos estudando o retorno acontecia de modo lento, mas contínuo.  

Nós, professores, não possuímos um telefone institucional e o uso do nosso próprio 

aparelho nos remetia ao medo de cometermos erros legais, de sermos muito invasivos e de 

estarmos expostos a invasão digital, mas precisávamos de ação rápida para obtermos uma 

solução que era necessária e imprescindível para o contato com os estudantes. 

Este grupo tem poucas dificuldades para se unir e organizar um trabalho coletivo 

proveitoso. Eles gostam muito das aulas de matemática, arte e informática, e amam de verdade as 

aulas de educação física, por isso para eles não ter o espaço da escola para praticar essas aulas 

tem sido sofrido, assim foram feitas atividades que envolviam as temáticas, contudo, cada um na 

sua casa. 

Essa turma se desafia o tempo todo, numa competição sadia: “Você conseguiu!”, “Vamos 

lá!” e “Nós vamos conseguir!” são frases rotineiras em sala, assim elas vão levando a vida feliz e 

ocupada com um grande desafio em suas vidas: aprender a ler e escrever bem, este que em meio 

à pandemia, se tornou mais enfático. Essa relação entre elas foi visível também no ambiente 

virtual, mostrando que as crianças que temos em sala, são as mesmas que temos na internet.  

Nossa principal intenção com este grupo de alunos é acima de tudo que eles alcancem 

seu maior objetivo: aprender a ler e escrever, de forma letrada e usual nas necessidades trazidas 

pelo dia-a-dia. Mas, gostaríamos que eles aproveitassem o tempo na escola para estabelecerem 

relações novas e amistosas, que olhassem e vissem as novas possibilidades de aprendizagem no 

convívio com artes, filmes, informática, debates, seminários, palestras e assembleias, de forma 

que a escola é um espaço que vai além de conteúdos e sala de aula, essa ideia de escola, foi de 

certa forma passada também para o meio virtual, ao enviar atividades que estivessem totalmente 

ligadas a esses assuntos e aos conteúdos necessários, mesmo que elas ainda não fossem carga 

horária obrigatória.  

Gostaríamos também, que eles se vissem sujeitos formadores e responsáveis pelo seu 

próprio aprendizado. Que eles se respeitassem como sujeitos inteligentes e com uma bagagem de 

conhecimento grande, mediação esta que, nos encontros remotos, foram totalmente possíveis por 

meio da relação família/professora, que ainda que distantes, pudessem se sentir em contato com 

esses objetivos. Por fim alcançaremos a maioria das metas traçadas para este ano, ensinado a 

eles, que possuem a certeza de que são capazes, de traçar seu caminho com letras, poemas, 

textos, palavras, nomes, desenhos, numerais, problemas, dinheiro, contas, mesmo que em um 

ambiente virtual. 

Uma medida para a aproximação, foi o envio de uma carta para cada estudante e o 

resultado foi surpreendente, foi bem emocionante quando recebiam a carta das mãos do carteiro. 

Eles fotografaram e enviavam o momento da abertura e leitura da carta. Risos, choro, pulos de 

contentamento foram algumas das reações do recebimento da cartinha. Pura emoção. O objetivo 



VIVÊNCIAS NA DOCÊNCIA: DO ENSINO BÁSICO AO SUPERIOR 206 

 

principal desse contato foi estabelecer um vínculo contínuo e permanente, visto que não tínhamos 

perspectiva de quanto tempo estaríamos separados pela pandemia. O mesmo se deu por meio 

das ligações feitas às famílias. 

Concluímos que a ação imediata de estabelecermos contato e para que o vínculo afetivo 

não fosse rompido, foi muito acertado e que mesmo não tendo oportunidade de continuarmos com 

os conteúdos propostos para o ano, de forma presencial, o processo de ensino-aprendizagem 

continuou e novos ensinamentos e experiências diferentes, seriam obtidos, mas não menos 

importantes, para esses educandos. 

Uma turma de 3° ano no ensino remoto 

É salutar, inicialmente caracterizar a turma. Esta que é de escola particular, de estudantes 

com idades entre sete e oito anos, 28 educandos, sendo dois que entraram no período da 

pandemia. Essas crianças possuíam todas as ferramentas necessárias para terem aulas 

síncronas. A maior dificuldade desta aula se deu pela opção que a escola fez, estas foram aulas 

síncronas que iniciavam às 13h e terminava às 16h45min, com intervalos de 5min e 20min entre 

os horários. 

Por se tratar de crianças, a disciplina necessária para ficar em frente a uma tela por 4h, foi 

sendo aprendida, elas ficavam muito cansadas e as próprias famílias não consideravam essa 

estrutura como aulas, por isso não havia postura por parte das crianças. Os combinados foram 

feitos ao longo das aulas até que elas se adaptassem a este tipo de ensinamento. 

Das problemáticas trazidas por esse modelo de aula, foram às relações com a família, que 

agora está dentro da sua casa, por isso a cobrança se tornou muito maior, problemas que seriam 

facilmente resolvidos entre professora/estudante, passou a ser necessário o envolvimento das 

famílias, isto quando outras famílias se envolviam sem necessidade, mas precisamos lembrar, em 

modelos assim, todos estão envolvidos na aula. 

Outra situação que se tornou muito recorrente foi à necessidade das famílias de delegar a 

escola de algumas responsabilidades familiares como a de estudar os conteúdos com seus filhos. 

Durante o processo avaliativo, as famílias passaram a pedir um tempo a mais de aula para que a 

professora estudasse com as crianças para a avaliação. 

As crianças trouxeram também algumas dificuldades, como por exemplo, o não 

conhecimento das tecnologias e das ferramentas, muitos dos estudantes não sabiam como utilizar 

o teclado, ou acessar a plataforma escolhida para as aulas, causando alguns problemas que 

necessitariam do auxilio de um adulto ao lado, que muitos não tinham, fazendo necessária a ajuda 

da professora que estava em sua casa, de maneira que essas dúvidas foram respondidas de 

forma virtual, gastando muito tempo e causando também um desconforto na criança com dúvida e 

nos colegas que ficavam ociosos. 

Em contrapartida, o ambiente virtual proporcionou às crianças um contato entre eles que 

estavam sentindo falta, elas podiam se ver e comunicar passaram a chegar mais cedo para 

poderem conversar e brincar juntas, mesmo que cada um na sua casa, utilizando também o 
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intervalo para se divertirem coletivamente. Muitos recursos virtuais se tornaram totalmente 

possíveis de utilização, como jogos, vídeos, filmes que na escola gastavam muito tempo ficou ao 

alcance fácil de todos, fazendo com que as aulas se tronassem mais atrativas. Algumas pesquisas 

e curiosidades se tornaram possíveis, assim as aulas ficaram mais ricas e divertidas, situações 

que eram completamente abstratas, passaram a ser totalmente palpáveis para eles de forma 

virtual. 

O chat foi um recurso necessário para a interação nas aulas, as crianças precisaram 

escrever e ler neste espaço sempre que necessário no comunicar com a professora, como é uma 

escrita que todos na sala têm acesso, a preocupação em escrever corretamente se desenvolveu, 

de forma que a leitura e escrita foram aprimorando por meio desse recurso. Algumas surpresas 

apareceram nesse processo de aulas síncronas, tanto para as professoras, quanto para as 

famílias, adequar os espaços em casa para recebê-las foi um desafio, por isso, fomos aprendendo 

a ter mais cuidado em como nos portar com câmeras e microfones ligados. 

De maneira resumida, a relação com as crianças na sala virtual, não foi de tanta 

dificuldade, muitas das situações foram resolvidas no próprio ambiente virtual. A relação 

família/escola passou a ser mais delicada do que fisicamente. Dessa forma, mesmo com as 

dificuldades, a modificação do entendimento de sala de aula física e o receio que a pandemia nos 

apresenta, pudemos de certa forma alcançar às crianças e continuar com a aprendizagem delas.  

Uma turma de 5° ano no ensino remoto 

Esta é uma turma de 23 estudantes de escola pública, na faixa etária de dez a onze anos, 

de uma comunidade muito carente da cidade e com poucos recursos. A rede municipal adotou o 

sistema de aulas assíncronas. A característica da comunidade dessa escola é de baixa renda, 

para esses pais, a escola não é muito valorizada, por isso, muitos alunos não fizeram, ou não 

entregaram as atividades propostas, esses pais também possuem pouca escolaridade, em sua 

maioria, os responsáveis pediram pela retenção de seus filhos, de forma que estes não fariam as 

atividades enviadas. 

Foi criado um grupo de WhatsApp dos pais com as professoras, coordenação e direção 

da escola, no quais de segunda a sexta, dentro do horário de aulas (7h às 11h15min) a professora 

enviava atividades, vídeo aulas e correções para os estudantes. Estes fariam e assistiriam às 

aulas no melhor horário, porém as dúvidas só seriam tiradas no horário de aula. 

As dificuldades encontradas foram principalmente os recursos, era muito comum ter 

somente o telefone da mãe para vários filhos, as memórias dos telefones passaram a não suportar 

mais a quantidade de fotos que deveriam ser entregues às professoras e as mães passaram a 

não conseguir ajudar seus filhos nas atividades. 

Com todos esses empecilhos, o número de atividades recebidas diminuiu drasticamente, 

de forma que algumas crianças faziam as atividades e enviavam fotos, outras faziam e não 

enviavam fotos, mas guardavam as atividades realizadas, e a maioria não fazia as atividades, 

alguns não fizeram nenhuma desde o início, e não conseguimos entrar em contato com eles. A 
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escola, que é dentro da comunidade, disponibilizava as atividades impressas para aqueles que 

não conseguiam fazê-las pelo virtual, essa foi uma medida tomada para que se tornasse acessível 

e que as atividades chegassem às crianças. O contato com as professoras continuaria se dando 

via WhatsApp, dentro do horário de aula. 

Tornou-se muito difícil para a professora preparar aulas para não serem assistidas, porém 

esta foi a forma com a qual podíamos chegar nas crianças. Contato direto, por telefone, com a 

família também foi uma maneira de aproximar delas, não com o retorno esperado, mas com muita 

conversa, algumas atividades foram possíveis de serem respondidas, mantendo um vínculo com 

eles. Uma das medidas tomadas pela rede foi o relacionamento com a assistência social, este se 

deu de forma que, caso as crianças não estivessem comprovando que estava fazendo as 

atividades, seria considerado um desrespeito ao direito fundamental ao acesso à educação 

desses estudantes, colocando o auxilio Bolsa Família e a guarda em risco, foi a partir dessa 

colocação que maioria das famílias que não estavam fazendo as atividades passaram a correr 

atrás do tempo perdido. Essa foi uma medida mais rígida, porém necessária. Para que as famílias 

não se sentissem ameaçadas e fizessem as atividades pela importância da educação das 

crianças, contatos via ligação, mensagem SMS e mensagens via WhatsApp, da professora, 

fizeram com que as famílias se sentissem mais acolhidas.  

Em contrapartida, aqueles que fizeram as atividades desde o início e enviaram as 

atividades por foto ou que guardavam todas em um caderno, enviavam e davam retorno às 

professoras sempre, permaneceram gerando uma felicidade de dever cumprindo, e um vínculo 

afetivo entre professor/estudante/famílias, as crianças estavam se esforçando e as famílias se 

adaptando para que fosse possível, mesmo que as maiorias desses responsáveis não tivessem 

escolaridade. Essas respostas mostraram que esse modelo só se fez possível pela relação 

escola/família. 

Em resumo, a maior dificuldade se deu em contatar as crianças e convencê-las a fazer as 

atividades, pois maioria delas já estava totalmente desmotivada e sem interesse. Frente ao 

cenário acima narrado, fica claro que tornar as aulas mais interessantes foi difícil, pois a distância 

tornou a vontade de estudar muito menor do que se estivéssemos dentro da escola. Contudo os 

contatos e relacionamentos das docentes com as famílias, fez com que algumas dificuldades se 

tornassem menos complicadas, gerando frutos e garantindo a educação desses estudantes. 

Conclusão 

Pudemos perceber a partir das vivências que o modelo de aulas assíncronas é mais 

respeitoso, proveitoso e eficaz, já que as crianças possuem liberdade e não ficam tão expostas às 

telas por muito tempo. O fato de escolherem o melhor horário para executar as atividades, 

respeita o espaço das casas desses estudantes, e a possibilidade de tirar suas dúvidas com o 

professor faz com que a aprendizagem seja alcançada. As aulas assíncronas se mostraram 

menos estressantes para as crianças, mesmo que as famílias precisassem acompanharem e se 

adaptarem a esse modelo, para os estudantes é mais saudável. 
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Para os professores, essa reação em propor ações imediatas para garantir o vínculo e a 

aprendizagem foi de suma importância de forma que houvesse a movimentação em todas as 

partes, garantindo que as crianças tivessem acesso aos seus pares, os conteúdos e à escola, 

mesmo que virtualmente. É necessário aproveitar esse movimento dos professores para pensar 

em uma nova escola no retorno às atividades presenciais, já que o modelo da escola antiga não 

se adequava mais ás necessidades da comunidade escolar. 

Foi notada que antes da pandemia, a ideia do ensino remoto ocupar o espaço das aulas 

presenciais era uma tentativa. A partir do momento que todos ficaram em casa, a devida 

importância a essas atividades presenciais, às professoras e à escola, foi então percebida por 

todos, sejam pelos os educandos, pelas famílias, pelas próprias professoras e pela sociedade de 

forma geral. Ressaltamos que não é viável utilizar uma resposta a uma situação emergencial 

como futuro para a educação, levando em consideração que escola não é somente conteúdo, o 

contato, o convívio e o relacionamento social são imprescindíveis para o desenvolvimento dos 

estudantes. 

Concluímos então, que mesmo com todos os desafios as aulas remotas se tornaram uma 

forma necessária de resposta à emergência trazida pela pandemia, muitas formações ainda são 

precisas e devemos aprender com essa situação, para não deixar que essas formações sejam 

feitas de improviso, mas que sejam previamente planejadas e contínuas, assim, a comunidade 

escolar não teria tanta dificuldade com as ferramentas novas. Por fim, frisamos que o contato com 

as crianças é de suma importância para que elas possuam uma educação qualitativa e fluida.  
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Capítulo 23 

FORMAÇÃO CONTINUADA PARA QUILOMBOLAS: EXPERIÊNCIAS E VIVÊNCIAS NO 

AMAPÁ1  

 
CONTINUING EDUCATION FOR QUILOMBOLAS: EXPERIENCES IN AMAPÁ 

 

Elivaldo Serrão Custódio2 

 
RESUMO: O presente artigo objetiva refletir sobre formação continuada para quilombolas. Trata-
se do resultado de uma pesquisa realizada no Quilombo do Mel da Pedreira em Macapá-AP. Um 
estudo etnográfico de natureza qualitativa que adotou a pesquisa bibliográfica, a análise 
documental, a entrevista semiestruturada e uma ação colaborativa por meio de formação 
continuada (Oficina Pedagógica) no âmbito da Tese de Doutorado. Os resultados apontam 
possibilidades de enriquecimento do currículo e da prática escolar por meio de formação 
continuada para a educação das relações étnico-raciais, em especial para a educação escolar 
quilombola. O estudo revela ainda iniciativas positivas após a realização da Oficina Pedagógica. 
Acredita-se que a formação continuada seja uma das possibilidades para contribuir com a 
qualidade da educação quilombola no Amapá. 
 
Palavras-chave: Educação. Formação continuada. Quilombolas. Amapá. 
 
ABSTRACT: This article aims to reflect on continuing education for quilombolas. This is the result 
of a survey conducted at Quilombo do Mel da Pedreira in Macapá-AP. A qualitative ethnographic 
study that adopted bibliographic research, document analysis, semi-structured interviews and 
collaborative action through continuing education (Pedagogical Workshop) within the scope of the 
Doctoral Thesis. The results point to possibilities for enriching the curriculum and school practice 
through continuing training for the education of ethnic-racial relations, especially for quilombola 
school education. The study also reveals positive initiatives after the Pedagogical Workshop. It is 
believed that continuing education is one of the possibilities to contribute to the quality of 
quilombola education in Amapá. 
 
Keywords: Education. Ongoing training. Quilombolas. Amapá. 

 

Introdução 

 

A discussão sobre a questão racial no Brasil não é algo reservado e de interesse somente 

de pessoas ligadas ao grupo e/ou ao Movimento Negro. Trata-se de uma questão nacional, pois 

envolve toda a sociedade negra e branca ao mesmo tempo. Nesse sentido, este assunto é de 

suma importância para a sociedade brasileira, pois é necessário criar ou buscar mecanismos 

baseados em ações, práticas e estratégias para a superação do racismo, da discriminação e da 

desigualdade racial. 

A partir da promulgação da Lei nº 10.639/2003 e das Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Africana, foi estabelecido um marco legal, político e pedagógico de reconhecimento e 

                                                             
1 Uma versão mais completa deste texto foi publicada na Revista e-Curriculum, São Paulo, v.16, n.2, p. 252 – 285 
abr./jun.2018. 
2 Pós-doutor em Educação pela Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). Doutor em Teologia pela Faculdades 
EST, São Leopoldo-RS/Brasil. Atualmente é professor permanente no Mestrado em Educação da UNIFAP. Vice-líder 
do Grupo de Pesquisa Educação, Interculturalidade e Relações Étnico-Raciais (UNIFAP/CNPq). E-mail: 
elivaldo.pa@hotmail.com 
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valorização das influências africanas na formação da sociedade brasileira e do protagonismo da 

população afro-brasileira na formação social, política e econômica do país. Foram criadas ainda, 

formas efetivas para o enfrentamento e a eliminação do racismo cultural, institucional e da 

discriminação nos contextos educacional e social.  

O presente trabalho objetiva refletir sobre a educação escolar quilombola no estado do 

Amapá, em especial sobre a formação continuada para quilombolas.  A escolha do tema sobre a 

formação continuada em espaço quilombola se justifica pela urgência de pensarmos sobre a 

qualificação profissional na atualidade, sobre a ausência de compromisso e compreensão do 

ensino quilombola no espaço escolar, bem como a falta de políticas educacionais para 

qualificação desses profissionais.  

Destacamos que este trabalho é um recorte de um estudo etnográfico de natureza 

qualitativa que adotou a pesquisa bibliográfica, a análise documental, a entrevista semiestruturada 

e uma ação colaborativa (Oficina Pedagógica) no âmbito da Tese de Doutorado (CUSTÓDIO, 

2017).  

A fim de alcançar o objetivo suscitado, estruturamos este artigo em cinco seções. Na 

primeira seção trazemos uma reflexão sobre formação continuada: espaço de reflexão e 

construção de saberes. Na segunda seção apresentamos os caminhos da pesquisa. Na terceira 

seção, discorremos sobre a comunidade quilombola do Mel da Pedreira: algumas considerações. 

Na seção subsequente, abordamos sobre a fundamentação, caminho teórico-metodológico e 

resultados da oficina pedagógica. Por fim, tecemos as conclusões. 

 

Formação continuada: espaço de reflexão e construção de saberes 

 
Refletir sobre a formação inicial e/ou formação continuada de professores na atual 

sociedade é da maior importância e urgência. O enfrentamento dos problemas existentes na sua 

formação, na qual a articulação entre a técnica, o conhecimento e a análise crítica precisam ser 

elementos presentes e imbricados, com vistas a preparar professores/as que sejam formadores/as 

de cidadãos, considerados pessoas autônomas, capazes de selecionar, identificar e analisar 

informações, em interação social, a fim de construir um juízo crítico.  

Segundo Gatti et al. (2010), cada vez mais a questão da formação de professores/as 

assume importância ante as exigências que são colocadas diante da educação básica na 

sociedade contemporânea. Pesquisar aspectos ligados aos cursos formadores de professores/as, 

aspectos relativos aos planos de carreira e salários, formação continuada e condições de trabalho 

nas escolas, tornou-se importante e necessário para se conseguir lutar por mudanças que sejam 

essenciais e bem fundamentadas.  

Na história da educação brasileira, a questão da formação desse profissional foi marcada 

por avanços e retrocessos que nem sempre corresponderam aos anseios da sociedade. Ao 

considerar o espaço escolar como o lócus privilegiado da formação continuada dos professores, 

Candau (1996, p. 144) destaca que esse processo precisa apoiar-se numa prática reflexiva, capaz 

de identificar os problemas e buscar soluções, ou seja “[...] uma prática coletiva, uma prática 
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construída conjuntamente por grupos de professores ou por todo o corpo docente de uma 

determinada instituição escolar”. 

Para a legislação vigente, a educação escolar quilombola requer professores/as 

habilitados/as e competentes. Essas condições impõem novas exigências a esse ensino no 

currículo escolar e ampliam-se os requisitos do profissional que poderá atuar na área. O ensino 

quilombola e a formação de professores significam a possibilidade de uma nova forma de se 

educar para a identidade e diversidade cultural, assim como auxiliam na promoção da dignidade, 

respeito e liberdade individual, em clima de diálogo. 

Entendemos que o grande desafio das políticas educacionais no Brasil é incorporar 

reflexão aos processos de construção do ser humano, de conhecimento, de valores, da ética, da 

diversidade e da identidade. Repensar as questões educacionais à luz de uma nova ótica significa 

administrar direitos de sujeitos históricos e concretos; significa voltar os olhos ao ser humano e 

não só as estruturas do sistema. E nessa reflexão e discussão teórica sobre a formação 

continuada de professores incluem-se os professores de educação quilombola. E nesse cenário, o 

grande desafio das políticas educacionais no Brasil é incorporar reflexão aos processos de 

construção do ser humano, de conhecimento, de valores, da ética e da identidade cultural.  

 

Situando os caminhos da pesquisa 

 
A pesquisa encontrou seu fundamento no método etnográfico com abordagem qualitativa 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Privilegiamos a pesquisa qualitativa, por nos permitir compreender 

melhor como os integrantes da Comunidade de Remanescente de Quilombo do Mel da Pedreira 

(CRQMP) constroem e reconstroem seus saberes e fazeres ao levar em conta os aspectos 

religiosos e as relações étnico-raciais em seu cotidiano. 

Para as técnicas e procedimentos de coleta de dados desta pesquisa, além da 

observação direta in loco, orientada pelos pressupostos da abordagem qualitativa, utilizamos 

também da pesquisa bibliográfica, da pesquisa documental, da entrevista semiestruturada para a 

fundamentação teórica, e uma ação colaborativa (Oficina Pedagógica). 

Os participantes da entrevista assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

sendo informados de que os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional 

de Saúde.  

 

A comunidade quilombola do Mel da Pedreira: algumas considerações  

 
A CRQMP está localizada na BR 156, na altura do quilômetro 30, a cerca de 50 

quilômetros da capital Macapá/AP, município ao qual a comunidade pertence. Atualmente, 

aproximadamente vinte e oito famílias vivem na comunidade, cerca de cento e quarenta e duas 

pessoas. No entanto, esse quantitativo de moradores/as na CRQMP vem variando nos últimos 

anos, devido à constante migração para a zona urbana em Macapá-AP das pessoas mais jovens 
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em busca de educação e melhor qualidade de vida, ou retorno para CRQMP devido à construção 

de 42 casas habitacionais entregues no ano de 2016 e oriundas do Programa Minha Casa, Minha 

Vida do Governo Federal. 

Em se tratando especificamente do sistema educacional vigente na comunidade, 

percebemos que ele não atende à demanda do quilombo, pois existe apenas uma escola em 

funcionamento. É a Escola Quilombola Estadual Antônio Bráulio de Souza, que oferece somente o 

ensino fundamental (1º ao 5º ano da educação básica) como modalidade de ensino. Atualmente, a 

escola atende a um total de vinte e um alunos/as matriculados/as no ensino fundamental. 

Segundo os relatos dos participantes da pesquisa a escola da CRQMP desenvolve suas 

atividades educacionais seguindo as diretrizes curriculares da base nacional. E na escola, são 

feitas algumas adaptações para trabalhar temáticas sobre quilombo e religião. Durante as 

observações in loco, verificamos que a prática das educadoras oscila muito, pois em alguns 

momentos as aulas são ministradas por meio material didático confeccionado pelas próprias 

professoras; e em outros momentos as aulas são ministradas por meio de aulas expositivas tendo 

o livro didático como principal instrumento. 

A escola não possui um projeto político pedagógico ou uma proposta pedagógica para 

atuar com alunos e alunas quilombolas. Lembramos que essa escola possui mais de trinta e oito 

anos de existência na CRQMP. As atividades didáticas voltadas para a questão quilombola na 

escola são muito pontuais, acontecendo somente por ocasião de datas comemorativas como, por 

exemplo, o Dia Nacional da Consciência Negra, 21 de abril (descobrimento do Brasil), entre 

outras. 

Para os representantes da escola, a dificuldade na implementação da Lei n° 10.639/2003 

no ambiente escolar se dá devido à falta de conhecimento sobre as leis para a educação das 

relações étnico-raciais. Para o gestor escolar e uma das professoras a dificuldade também se dá 

pela falta de experiências em áreas ou escolas quilombolas. Segundo eles, essa é a primeira vez 

que se deparam com esse tipo de ensino. 

Os representantes da escola ressaltam que poucas vezes tiveram a oportunidade de 

participar de cursos sobre a temática quilombola ou a implementação da Lei n° 10.639/2003. As 

falas, denunciam que a escola local não está preparada para a implementação da Lei, devido a 

vários fatores como, por exemplo, infraestrutura inapropriada, paralisações, greves, rotatividade 

de professores na escola, que na sua maioria não tem experiência ou prática com a educação 

escolar quilombola, falta de investimentos na qualificação de professores e de material 

pedagógico específico. 

 

Fundamentação, caminho teórico-metodológico e resultados da oficina pedagógica 

 
A presente pesquisa não se preocupou em apenas identificar as situações e os problemas 

vivenciados pela CRQMP, principalmente pela escola quilombola local, mas instigar a comunidade 

a agir sobre eles. Assim, neste tópico buscamos refletir sobre a experiência do desenvolvimento 
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da ação colaborativa, mais precisamente sobre o Plano de Ação adotado para a realização da 

Oficina Pedagógica com a comunidade escolar e demais membros da CRQMP. 

Além disso, traçamos a fundamentação e os caminhos teórico-metodológicos escolhidos 

para a realização do Plano de Ação adotado acreditando que oficinas pedagógicas são espaços 

de ação, reflexão e ação que podem possibilitar articulação com o cotidiano, com a história e a 

cultura. Além disso, apresentamos as considerações quanto aos resultados da Oficina 

Pedagógica. Com a aceitação pela CRQMP da proposta de pesquisa colaborativa, deu-se início 

ao nosso Plano de Ação, com objetivo de aplicarmos uma Oficina Pedagógica no espaço escolar.   

Convém ressaltar que a aplicação da Oficina Pedagógica no espaço escolar da 

comunidade, foi um convite aos docentes, moradores/as, bem como aos representantes em geral 

da CRQMP, no sentido de se envolverem na produção do conhecimento de forma coletiva. Assim, 

a Oficina Pedagógica desenvolvida na CRQMP objetivou promover no espaço da escola local, 

reflexão, discussão e troca de experiências, com a finalidade de instrumentalizar a comunidade 

escolar e demais membros da CRQMP para o desenvolvimento de estratégias de ensino que 

valorizem a história, a cultura e a identidade negra. Além disso, objetivamos ainda inserir a 

CRQMP no contexto histórico brasileiro, uma vez que as comunidades quilombolas brasileiras, em 

sua maioria, foram e continuam sendo ignoradas e colocadas às margens da sociedade no 

processo histórico, cultural e religioso em nosso país. 

Da mesma forma, essa ação colaborativa objetivou também atender a Lei Federal n° 

10.639/2003 e a Lei Estadual n° 1.196/2008 que determinam a inclusão do conteúdo “História da 

África e Cultura Afro-brasileira” nos currículos da Rede de Ensino Pública e Particular dos ensinos 

fundamental e médio, bem como o Parecer CNE/CEB nº 16/2012, que versa sobre as DNC para a 

Educação Escolar Quilombola. Embora as referidas leis determinem a obrigatoriedade do ensino 

da história e da cultura afro-brasileira e africana nos currículos escolares, isso não é suficiente 

para garantir a sua implementação de fato. É preciso envolver a comunidade escolar em debates, 

discussões e reflexões acerca da temática.  

A pesquisa colaborativa nos possibilitou criar situações de produção e sistematização de 

conhecimento, pois a relação amigável com os docentes e demais participantes da Oficina 

Pedagógica na comunidade favoreceu uma discussão e reflexão mais prazerosas com possíveis 

mudanças a partir dessa relação colaborativa (IBIAPINA, 2008). A inserção do pesquisador no 

cotidiano da comunidade também foi outro favor de suma importância no desenvolvimento deste 

trabalho, pois favoreceu a colaboração, possibilitando questionamentos reflexivos e críticas da 

realidade vivida na CRQMP.  

Durante as entrevistas para conhecimento e exploração do universo do objeto pesquisado 

e sondagem da possível possiblidade de aplicação de nossa proposta de Oficina Pedagógica na 

comunidade, perguntamos aos participantes da entrevistada qual era a opinião deles sobre a 

possibilidade de nós aplicarmos uma Oficina Pedagógica na escola para discussão, reflexão e 

construção de referencial teórico-metodológico para valorização da identidade negra e da 

aplicabilidade da Lei n° 10.639/2003. A proposta de possiblidade de aplicação de uma Oficina 
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Pedagógica na CRQMP foi recebida de forma positiva e com muita alegre. Por meio dessa ação, 

os participantes viram um caminho de poder ampliar seus conhecimentos voltados para a questão 

negra e educação escolar quilombola. 

Antônio Chizzotti expressa que é necessário reconhecer que o discurso pode assumir 

diferentes significados. Além disso, o discurso se situa em um contexto sócio-histórico e só 

podemos compreendê-lo na relação com o processo cultural, econômico, religioso e político nos 

quais ele ocorre (CHIZZOTTI, 2010). Assim, com base nos discursos analisados, detectamos 

alguns pontos que os participantes gostariam que fossem abordados na Oficina Pedagógica: 1) 

educação quilombola; 2) resgate histórico da comunidade; 3) identidade quilombola; 4) valorização 

e respeito profissional; 5) O que é quilombo?; 6) O que é ser quilombola?; 7) Confecção de 

material pedagógico. 

Depois da análise e síntese dos temas a considerar, das datas preestabelecidas para 

realização do curso, formalizamos, no início de dezembro de 2016, um Plano de Ação (também 

conhecido como Plano de Atividades) com o cronograma de atividades que seriam discutidas por 

ocasião da Oficina Pedagógica programada para ser realizada no período de 11 a 13 de janeiro de 

2017.  

A proposta da Oficina Pedagógica se fundamentou na pedagogia indicada por Freire 

(1998), baseada no diálogo, na reflexão crítica, no rigor metodológico, na organização e ação 

coletiva. A princípio, o curso seria ministrado na escola, mas como o espaço não oferecia as 

condições necessárias para as atividades do curso, por sugestão da própria direção escolar, 

deslocamos a oficina para as dependências da Igreja Presbiteriana próxima à escola. 

Nesse plano de ação, a colaboração foi efetivada com a formação de três grupos 

temáticos (GT) assim classificados: a) GT 1 - Valorização da cultura, da história e da memória; b) 

GT 2 - Educação antirracista e não discriminatória; c) GT 3 - Currículo contextualizado, plural e 

significativo. Os grupos foram formados com a presença do pesquisador, exercendo também o 

papel de colaborador, e a colaboração de professores especialistas, mestres e doutores de 

Instituições de Ensino Superior do estado do Amapá. A Oficina Pedagógica teve como temática 

central “Educação Escolar Quilombola: valorizando a história, a cultura e a identidade negra”.  

O público ao qual se destinou foi a comunidade escolar (equipe gestora, professoras, 

servidores/as em geral da escola), dentre outros moradores/as da CRQMP entre homens e 

mulheres, sendo que o total de vagas oferecidas se restringiu a vinte participantes com carga 

horária de 20h. Ressaltamos que todas as vinte vagas foram preenchidas.  

O curso ocorreu no período proposto no Plano de Ação (11 a 13 de janeiro de 2017) 

sendo totalmente gratuito, assim como todo material distribuído aos participantes. Por ocasião, 

ainda foi oferecido aos participantes da oficina, lanche e almoço durante os três dias de curso. A 

proposta metodológica da ação visou à construção de um ambiente escolar favorável à promoção 

da corresponsabilidade e à definição de um conjunto de ações planejadas coletivamente que 

possam contribuir de forma mais sistemática para o enfrentamento do racismo, da discriminação, 

da intolerância religiosa, entre outras questões sociais. Para tanto, com base no Guia 
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Metodológico que integra a Coleção Educação e Relações Raciais: apostando na participação da 

comunidade escolar (CARREIRA, 2013), procuramos desenvolver a Oficina Pedagógica.  

A metodologia adotada na execução deste curso foi bem diversificada, como já descrita 

anteriormente. Além disso, nos três dias de curso, foram utilizados recursos didáticos como textos, 

revistas, filmes, músicas, borracha, caneta esferográfica, cartolina, cola, tesoura, tinta guache, 

lápis de cor, papel A4, pasta tipo classificador, bem como apresentações em Power Point com o 

objetivo de introduzir os participantes nas temáticas discutidas. Após a abertura da Oficina 

Pedagógica, iniciamos os trabalhos dos GT conforme cronograma pré-estabelecido. 

No GT 1 - Valorização da cultura, da história e da memória, nosso foco neste tópico foi 

tornar visível, reconhecer e abordar de forma crítica nos mais d iversos espaços escolares “a 

pluralidade de culturas, conhecimentos e histórias da população negra, ainda pouco presentes no 

contexto escolar ou tratadas, muitas vezes, a partir de uma perspectiva folclórica, exótica, fora do 

‘normal’” (CARREIRA , 2013, p. 10). 

No GT 2 - Educação antirracista e não discriminatória, nosso foco foram as atitudes e 

relações cotidianas visando “à superação de atitudes racistas e discriminatórias, compreendidas 

como aquelas que geram humilhações e sofrimentos a pessoas em decorrência do seu 

pertencimento a determinados segmentos e grupos da população” (CARREIRA  , 2013, p. 11). 

No GT 3 - Currículo contextualizado, plural e significativo, vimos que do ponto de vista de 

uma educação para a igualdade racial, é urgente superar a ideia de currículo compreendido 

apenas como um conjunto de disciplinas e conteúdos, que não considera as “histórias e as 

necessidades cotidianas vividas pelas pessoas em suas comunidades, e que sustenta racismos e 

práticas discriminatórias por meio de silêncios, omissões ou mesmo de forma explicita” 

(CARREIRA , 2013, p. 10). A seguir, apresentamos algumas atividades desenvolvidas em cada 

etapa. 

No dia 11/01/2017 – Unidade I (manhã – das 8h às 12h): 1° momento – credenciamento e 

entrega de material (pasta contendo caneta, papel A4, folder e questionário de avalição do curso). 

Em seguida, abertura da Oficina Pedagógica e considerações iniciais quanto aos objetivos, 

metodologia e proposta da ação para a comunidade local. Ressaltamos que por ocasião da 

entrega do material do evento os participantes foram informados e orientados sobre a importância 

de que no final da Oficina Pedagógica, todos/as preenchessem e entregassem o relatório de 

avaliação do curso ministrado.  

No dia 11/01/2017 – Unidade II (tarde – das 14h às 18h) foi a vez da composição dos 

grupos de trabalhos. Coordenando o GT1, o professor Silvaney Rubens Alves de Souza discutiu 

com os participantes do evento os seguintes tópicos norteadores: a) História do negro e da negra 

no Brasil; b) História do negro e da negra no Amapá; c) Territorialidade quilombola; d) Patrimônio 

cultural; e) Identidade étnica negra brasileira; f) Identidade étnica negra amapaense. Vejamos 

alguns momentos dessa discussão e envolvimento dos participantes.  

No dia 12/01/2017 – Unidades III e IV (manhã e tarde - das 8h às 12h e das 14h às 18h) 

ocorreu a composição do GT 2. Os trabalhos foram desenvolvidos e coordenados pelos os 
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professores Marcos Vinicius de Freitas Reis e Moisés de Jesus Prazeres. O GT 2 teve como 

proposta de discussão, os seguintes tópicos norteadores: a) Manifestações culturais afro-

amapaenses; b) Religiosidade no Amapá; c) Ensino religioso escolar; d) Racismo, preconceito, 

discriminação e intolerância religiosa.  

No dia 13/01/2017 – Unidade V (manhã– das 8h às 12h), os trabalhos do GT 3 foram 

conduzidos pelos/as professores/as: Piedade Lino Videira, Luciano Magnus de Araújo e Maria 

Joelma Menezes Ester. A temática abordada teve como proposta de discussão os seguintes 

tópicos norteadores: a) Apresentação e discussão dos marcos legais vigentes; b) Educação 

escolar quilombola; c) Currículo escolar quilombola; d) Possibilidades de produção de material 

didático-pedagógico sobre educação para as relações étnico-raciais.  

Ainda no dia 13/01/2017 – Unidade VI (das 12h às 13h), tivemos as considerações finais 

sobre o curso, agradecimentos e recebimento do relatório de avaliação dos participantes. Na 

seção seguinte descrevemos a análise das percepções coletadas por ocasião do resultado da 

Oficina Pedagógica realizada na CRQMP. 

 

Algumas considerações sobre o resultado da Oficina Pedagógica: reflexões, possibilidades 

e desafios 

 
A Oficina Pedagógica como resultado da ação colaborativa teve como proposta subsidiar 

teórica e metodologicamente os/as professores/as sobre a cultura quilombola e sua articulação 

com o currículo escolar. Segundo Ivana Maria Lopes de Melo Ibiapina “os processos de pesquisa 

construídos colaborativamente oferecem um potencial que auxilia o pensamento teórico, fortalece 

a ação e abre novos caminhos para o desenvolvimento pessoal e profissional” (IBIAPINA, 2008, p. 

55). 

A trajetória de construção e aplicação da proposta colaborativa nos fez perceber o quanto 

a ausência de políticas públicas para o fomento e manutenção de escolas quilombolas no Amapá 

é um prejuízo para todo o Ensino da História e Cultura Africana e Afro-brasileira, agora obrigatória 

pela Lei nº 10.639/2003. Além disso, nos fez perceber que o estado do Amapá tem se mostrado 

incapaz de garantir um direito que é a educação escolar quilombola condizente com a sociedade 

amapaense. 

A educação escolar quilombola realizada na CRQMP, assim como em muitas escolas 

quilombolas no Estado, está passando por um longo período de esquecimento, sem nenhuma 

política pública e/ou pedagógica que considere a sua especificidade.  

Diante desses fatos, nos perguntamos: como manter uma educação voltada para essa 

modalidade de ensino se a maioria dos/as professores/as não são quilombolas e/ou não têm 

formação específica na área? Sobre essa questão lembramos que embora existam leis que 

garantam aos profissionais da educação de escolas quilombolas o direito à formação continuada, 

como é o caso do Plano Estadual de Educação do Amapá (2015-2025), essas oportunidades não 

acontecem de fato, sendo muitas vezes inexistentes ou restritas. 
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As discussões durante a Oficina Pedagógica também trouxeram à tona a importância de a 

escola reforçar o reconhecimento dos seus alunos com a identidade quilombola, bem como a 

importância da elaboração e execução do PPP da escola, pois para se implementar uma proposta 

pedagógica eficaz na comunidade local é necessário ter a compreensão de que a diversidade 

agrega as múltiplas relações estabelecidas pelos quilombolas na família, no trabalho, na cultura, 

na relação com o sagrado, entre as gerações e com o meio ambiente do território e que todos 

esses elementos precisam estar enfatizado nessa construção e execução curricular. 

Outra discussão também que veio à tona refere-se à dificuldade de acesso (materiais e 

equipamentos pedagógicos que tratem diretamente das questões étnico-raciais) tanto por parte de 

professores/as quanto de alunos/as, pois é uma comunidade carente com dificuldades de acessar 

programas e ações educacionais.  

A aquisição de acervo bibliográfico e material pedagógico específico ainda é um grande 

desafio para as comunidades quilombolas amapaenses, pois a SEED, por meio do Núcleo de 

Educação Étnico-racial (NEER), não tem estrutura orçamentária, transporte, material didático e 

pessoal qualificado para atender e dar suporte as vinte e oito escolas autodeclaradas quilombolas 

no Amapá. Os membros da comunidade participaram ativamente das discussões, refletindo 

acerca da contribuição da cultura quilombola local para o currículo da educação escolar da 

CRQMP, por meio da presença da história e cultura africana e afro-brasileira. 

Após o encerramento da Oficina Pedagógica, foram realizadas seis visitas in loco na 

escola quilombola durante o período de março a maio de 2017, para acompanhar e verificar 

possíveis mudanças. Na primeira visita in loco realizada no período de 07 a 09 de março de 2017, 

já de imediato, observamos os primeiros reflexos positivos, resultantes de nossa ação colaborativa 

realizada na comunidade, pois a Semana Pedagógica do ano letivo de 2017 da escola local iniciou 

com a discussão e inclusão de algumas ações e propostas pedagógicas levantadas durante a 

realização da Oficina Pedagógica. 

As evidências encontradas pós-oficina sinalizaram que mudanças estão ocorrendo 

naquele espaço escolar, mesmo que seja de forma tímida, mas essas mudanças percebidas 

respondem positivamente às perspectivas lançadas quanto aos objetivos da ação colaborativa por 

meio da Oficina Pedagógica. 

Para o gestor atual da escola, a Oficina Pedagógica realizada em janeiro de 2017 fez os 

sujeitos perceberem o quanto se faz necessária a inclusão e discussão de temáticas e ações 

pedagógicas voltadas para a realidade local. As atividades ora apresentadas, bem como as 

atividades descritas anteriormente, comprovam os resultados satisfatórios que tivemos com 

relação à aplicabilidade da Oficina Pedagógica na CRQMP como proposta de formação 

continuada, pois há evidências concretas de que a comunidade escolar está interessada e 

preocupada com uma educação quilombola de qualidade, voltada para a realidade local e que 

valorize a cultura, a memória e a identidade negra. 
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Conclusões 

 

Com base nos dados coletados, verificamos que os desafios postos para que 

professores/as quilombolas inovem no ensino e na prática pedagógica são muito grandes. No 

entanto, a experiência de formação continuada por meio de Oficina Pedagógica demonstrou que a 

experiência aqui apresentada é possível com resultados satisfatórios. 

Os dados da pesquisa revelaram que embora o currículo escolar quilombola estadual 

amapaense esteja reforçado pelos marcos legais federal e estadual, a implementação de políticas 

educacionais para a efetivação da educação para as relações étnico-raciais e educação escolar 

quilombola têm ficado somente no papel. 

Percebemos que muita coisa ainda precisa ser feita, pois a estruturação da educação 

quilombola no estado do Amapá e a aplicabilidade da Lei n° 10.639/2003 se deparam ainda com 

um sistema educacional complexo e deficitário já que a maioria das escolas quilombolas não tem 

um suporte e acompanhamento adequado. Igualmente, o acesso à continuidade da educação 

quilombola é muito difícil. 

Ademais, há escassez de profissionais qualificados e com experiência com educação 

escolar quilombola. Acreditamos que pensar em educação quilombola no Amapá implica, portanto, 

entender as relações existentes no dia-a-dia das pessoas e a relação deles com a terra, com o 

sagrado, com a cultura e com as diversas formas de organização.  

O estudo etnográfico, juntamente com a ação colaborativa (formação continuada) por 

meio de Oficina Pedagógica, foi uma escolha satisfatória em nossa pesquisa, pois além de ser a 

culminância do processo de pesquisa de campo, foi uma forma de contribuir com a educação 

escolar na CRQMP. O evento nos possibilitou promover formação continuada da gestão escolar, 

de professores/as e da comunidade em geral sobre a Lei n° 10.639/2003, a valorização da 

educação para as questões raciais, bem como a conscientização por parte dos quilombolas sobre 

a importância da educação escolar quilombola naquela localidade.  

A análise a respeito dos resultados dessa ação colaborativa indica mudanças sutis no 

fazer, no criar e na prática pedagógica da escola local. Embora a ausência de fomento e a 

invisibilidade por parte do poder público na efetividade de um espaço físico adequado, de ações 

e/ou projetos que vislumbrem a educação escolar quilombola, a escola local, juntamente com a 

comunidade em geral, se mostrou aberta para novos olhares, caminhos e possiblidades.  
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Capítulo 24 

IMPORTÂNCIA DO TIROCÍNIO PARA A FORMAÇÃO DOCENTE EM PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO STRICTU SENSO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

IMPORTANCE OF THYROCINES FOR TEACHING TRAINING IN STRICTU SENSO GRADUATE 

PROGRAM: AN EXPERIENCE REPORT 
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RESUMO: Este relato busca descrever a experiência vivenciada durante o estágio docente, junto 
ao componente curricular Estudos Integrados XIV do curso de Odontologia da Universidade 
Estadual de Feira de Santana. O estágio foi viabilizado pelo Programa de Pós-Graduação em 
Saúde Coletiva da referida instituição e possibilitou, aos tirocinantes, refletir sobre a prática 
docente, colaborar para o aperfeiçoamento desta, conhecer metodologias de ensino, além de 
contribuir e crescer com essa via de aprendizagem recíproca. O tirocínio docente constitui-se, 
portanto, como uma experiência enriquecedora, na qual é possível reconhecer que o processo de 
ensino-aprendizagem é o desafio da vida do professor e tem grande importância na formação 
profissional docente, possibilitando a aproximação aos aspectos técnicos da profissão, ao 
estímulo da autonomia discente, a quebra de barreiras e a superação de dificuldades da carreira 
de docente no ensino superior. 
 
Palavras-chave: docência, ensino superior, odontologia  
 
ABSTRACT: This report seeks to describe the experience lived during the teaching internship, 
together with the curricular component Integrated Studies XIV of the Dentistry course at the State 
University of Feira de Santana. The internship was made possible by the Post-Graduate Program 
in Collective Health of the referred institution and made it possible, for the apprentices, to reflect on 
the teaching practice, to collaborate for the improvement of this, to know teaching methodologies, 
besides contributing and growing with this reciprocal learning path. Teaching training is, therefore, 
an enriching experience, in which it is possible to recognize that the teaching-learning process is 
the challenge of the teacher's life and has great importance in the professional training of teachers, 
enabling the approximation to the technical aspects of the profession, stimulating student 
autonomy, breaking barriers and overcoming difficulties in the teaching career in higher education. 
 
Keywords: Teaching. Higher Education. Dentistry 
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Introdução 

 

No contexto da docência universitária existem grandes contradições na prática de 

professores, uma vez que utilizam, concomitantemente, de práticas educativas baseadas em 

modelos emancipatórios e em modelos tradicionais, sobretudo no quesito avaliação da 

aprendizagem, evidenciando uma crise paradigmática, onde grande parte dos profissionais que 

exercem à docência universitária não têm a devida formação para a função de professor (CUNHA, 

2009; PONCE DE LEON, SILVA, 2006). 

A formação nos cursos de bacharelado não aborda ou aprofunda o referencial pedagógico 

necessário ao desempenho do indivíduo na docência, constituindo profissionais de sucesso na 

área específica de formação, que no entanto, não dominam a didática básica para o ensino 

superior, reproduzindo modelos históricos que contêm elementos universais válidos, mas carecem 

de uma reflexão teórica capaz de produzir uma tomada de decisão (NORO, 2015; ROSA, 2003; 

SACRAMENTO, 2003). De forma geral, exercitam saberes e, muitas vezes, têm êxito no que 

fazem, todavia, nem sempre são considerados produtores de conhecimento e sim apenas 

transmissores de informações (CHAMLIAN, 2003). 

Com o objetivo de minimizar estes problemas, a Coordenação de Aperfeiçoamento do 

Ensino Superior (CAPES), em 2002, estabeleceu, como uma das atividades curriculares 

obrigatórias à integralização dos cursos de Pós-graduação Stricto Sensu, que o 

mestrando/doutorando seja inserido em atividades de ensino sob a supervisão de um professor 

orientador (CAPES, 2010). Desta forma, o tirocínio docente, ou “estágio docência”, consiste em 

um estágio supervisionado que possibilita ao pós-graduando desenvolver a prática da docência 

em disciplinas do curso de graduação, levando ao aperfeiçoamento de técnicas de planejamento 

de aulas, apresentação de conteúdos, elaboração e correção de avaliações desenvolvidas no 

semestre letivo, entre outras competências que garantem o mínimo de experiência como professor 

do ensino superior (JOAQUIM, BOAS, CARRIERI, 2013).  

O processo de formação busca a melhoria dos conhecimentos profissionais e, de suas 

habilidades e atitudes na gestão da docência em uma instituição educativa. Sendo assim, nos 

últimos anos, a formação docente tem apresentado um enfoque maior nas pesquisas na área de 

educação, tendo em vista que esta prática se insere como elemento basilar para o 

desenvolvimento profissional e crescimento dos docentes (VEIGA, 2014). Nesse sentido, o estágio 

docência é considerado uma das primeiras oportunidades que alguns alunos de pós-graduação 

têm de contato com seu futuro campo de atuação (SOUZA, BONELA, PAULA, 2007).  

Diante da importância desta vivência para formação profissional, o presente trabalho tem 

como objetivo relatar as atividades desenvolvidas e a experiência vivenciada no exercício da 

docência no componente curricular Estudos Integrados XIV do curso de graduação em 

Odontologia da Universidade Estadual de Feira de Santana. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

Seguindo a regulamentação da CAPES, o Programa de Pós-Graduação em Saúde 

Coletiva da Universidade Estadual de Feira de Santana (PPGSC/UEFS), determina a execução do 

tirocínio docente a fim de inserir o pós-graduando no cotidiano da experiência acadêmica dentro 

da universidade a partir da participação em atividades de ensino de um componente curricular no 

campo da saúde coletiva sob a supervisão de um professor/orientador da disciplina. As disc iplinas 

ofertadas são componentes curriculares dos cursos de Enfermagem, Odontologia, Farmácia e 

Medicina da própria instituição de ensino. 

O presente relato de experiência trata das atividades desenvolvidas no componente 

curricular Estudo Integrado XIV (SAU-430), do curso de graduação em Odontologia da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). A disciplina contempla um total de cento e 

oitenta horas, com sessenta horas de caráter teórico e cento e vinte horas, de caráter prático, 

contando com uma equipe de seis professores do quadro permanente com formações na área de 

patologia oral, saúde coletiva, farmacologia e cirurgia bucomaxilofacial. A escolha desta disciplina 

foi possibilitada pelo PPGSC/UEFS e motivada pela premissa da mesma em articular teoria e 

prática, viabilizando experiências edificadoras na formação discente do graduando e expansão 

dos horizontes no campo docente para o pós-graduando. 

 O referido componente curricular é vinculado ao Centro de Referência de Lesões Bucais 

do Núcleo de Câncer Oral da UEFS (CRLB-NUCAO-UEFS), onde é ofertado serviços na área de 

odontologia para indivíduos provenientes da microrregião de Feira de Santana. A ementa da 

disciplina integra conhecimento nas áreas de Patologia Bucal, Estomatologia, Cirurgia e Saúde 

Bucal Coletiva, com foco nas doenças que acometem o sistema estomatognático, especialmente 

os distúrbios orais potencialmente malignos e o câncer de cavidade oral. De modo a subsidiar os 

graduandos no planejamento para o diagnóstico precoce e tratamento adequado das lesões na 

cavidade oral, a fim de possibilitar melhor qualidade de vida aos pacientes. 

A duração da experiência foi de aproximadamente seis meses, entre março a julho de 

2018, com encontros semanais em dia fixo. Durante o estágio docente os pós-graduandos 

atuaram tanto no campo teórico quanto prático da disciplina, iniciando com a leitura crítica da 

proposta do componente curricular e do plano de ensino; realizando o planejamento e ministrando 

aulas; acompanhando/orientando os acadêmicos no atendimento ambulatorial; organizando o 

agendamento dos pacientes; além de colaborar com as avaliações, por meio das atividades de 

sala de espera e organização da avaliação teórica.  

A disciplina foi iniciada em março com as aulas teóricas, enquanto as atividades 

clínicas/ambulatoriais começaram em abril. As aulas ministradas pelos pós-graduandos foram 

planejadas, sob a forma de plano de aula, contendo: tema, carga horária da aula, competência 

esperada, habilidades esperadas, objetivos, conteúdo, metodologia, recursos didáticos, avaliação 

e referências. Essas aulas abordaram temas como “lesões fundamentais da cavidade oral”, 

“epidemiologia, fatores de risco, screening e medidas preventivas voltados para o câncer de 
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cavidade oral”. Com o objetivo de auxiliar os acadêmicos na compreensão dos temas, as aulas 

foram realizadas através de explanações dialogadas sobre as características e nomenclatura das 

lesões que acometem os tecidos bucais; os aspectos epidemiológicos, os fatores de risco, o 

rastreamento e as medidas preventivas para o câncer de cavidade oral, tendo como recursos 

didáticos o notebook e projetor multimídia. Durante as aulas, foi utilizado perguntas norteadoras e 

apresentação de casos clínicos, para motivar a discussão e tornar as aulas mais dinâmicas, com 

participação ativa dos discentes, que foram considerados, desde a construção do plano de aula, 

como atores no processo de aprendizagem.  

Com relação ao campo prático da disciplina, houve no total do semestre letivo doze dias 

de prática clínica/ambulatorial, os quais aconteciam nas segundas-feiras pela manhã, com a 

presença dos pós-graduandos em todos os dias de prática, atuando no 

acompanhamento/orientação dos discentes no atendimento aos pacientes, bem como na 

organização da agenda e logística para marcação de biópsias e outros procedimentos cirúrgicos. 

Além disso, foi possível participar do processo de avaliação das salas de espera, realizada pelos 

estudantes da graduação, assim como da construção, aplicação e correção de provas teóricas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A experiência com o tirocínio docente permitiu aos pós-graduandos ter o primeiro contato 

com a docência no ensino superior e desenvolver habilidades para a articulação dos saberes 

teóricos/práticos, as particularidades na transmissão do conhecimento, assim como garantiu o 

envolvimento nas diversas situações de ensino-aprendizagem e nos constantes desafios da 

prática pedagógica. Outrossim, o caráter prático da disciplina possibilitou que aos tirocinantes 

experienciassem o ser docente em uma clínica escola, auxiliando no estudo e entendimento do 

processo saúde-doença em relação ao sistema estomatognático, bem como, desenvolvendo 

ações voltadas para a promoção da saúde, do cuidado e da qualidade de vida na comunidade. 

A inserção no estágio docência impacta positivamente na formação do pós-graduando, 

permitindo além de uma vivência no campo de ensino, um aprimoramento de outras áreas do 

saber. Uma vez que, ao expor o futuro docente à realidade a qual ele pretende se inserir, torna 

possível o reconhecimento da natureza complexa, interativa e dinâmica da sala de aula 

(CORRÊA, RIBEIRO, 2013). Neste contexto, os tirocinantes passam pelo processo de aprender a 

ensinar, processo este que é fortemente influenciado pela inter-relação entre fatores de ordem 

individual e contextual (CAIRES, 2006). 

É fundamental ao futuro profissional vivenciar a realidade no âmbito acadêmico, e 

compreender o real papel do professor diante do contexto da universidade: não apenas transmitir 

conhecimento, mas também estimular que os educandos possam construir conceitos, valores, 

habilidades e atitudes (RUEL et al., 2016). Segundo PERELLÓ (1998) o professor precisa ser 

além de um profissional autônomo, criativo e reflexivo sobre sua atividade docente, ser um 

cidadão consciente e crítico.  
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Os tirocinantes foram bem recebidos pela turma e equipe docente, sendo estimulados por 

esses últimos a se envolver e interagir com a turma, adotando uma postura ativa e não apenas de 

observadores. Desse modo, se percebe um cenário propício para a aprendizagem que ocorre de 

diversas formas, não apenas existindo na inter-relação com professores, mas especialmente na 

relação que se estabelece com os alunos, uma vez que as características pessoais, saberes e 

experiências dos pós-graduandos se unem às contribuições dos professores da disciplina e trocas 

com a turma, culminando no aprendizado mútuo (CORRÊA, RIBEIRO, 2013). 

De acordo com Soares e Cunha (2010), à docência no ensino superior é uma atividade 

altamente complexa, que não se resume a atuação do professor em sala de aula. Pressupõe um 

conjunto de atividades pré, inter e pós-ativas que os professores precisam realizar para assegurar 

a aprendizagem dos alunos, necessitando, por fim, avaliar a eficácia dos métodos adotados para a 

compreensão do conteúdo pelos estudantes. Nesse sentido, os planos de aula, se constituem 

como uma ferramenta indispensável para perceber que tão importante quanto o momento da aula 

propriamente dita, é o planejamento e preparação para ministrá-la (CASTRO, TUCUNDUVA, 

ARNS, 2008).  

Ministrar uma aula é uma ótima oportunidade para perceber quão vasto é o conhecimento, 

com uma dimensão que jamais se esgota, e nos faz sempre querer buscar mais e mais (CASTRO, 

TUCUNDUVA, ARNS, 2008). Assim, as dificuldades encontradas inicialmente pelos tirocinantes, 

como a pouca participação da turma, motivou-os ainda mais a preparar uma aula mais atraente, e 

junto com as orientações constantes dos professores supervisores, se observou ao longo das 

semanas, que os discentes haviam desenvolvido uma atitude mais pró-ativa, questionando e 

expondo as suas opiniões sobre os temas apresentados. Percebendo-se, ao final, que muito do 

conteúdo abordado tinha sido apreendido pela turma.  

É importante destacar que a utilização de metodologias ativas de aprendizagem, bem 

como práticas pedagógicas sob a educação dialogada, permite ao acadêmico ser o autor no 

processo de ensino-aprendizagem, possibilitando a capacidade de desenvolver o pensamento 

crítico-reflexivo durante o processo (FREIRE, 1987; RUEL et al., 2016). A crescente participação e 

envolvimento dos estudantes da graduação de forma efetiva nas aulas, revelam a importância do 

professor atuar como mediador do processo de ensino-aprendizagem, deixando lacunas para 

novas reflexões e questionamentos acerca do objeto em estudo, sobretudo, o papel do cirurgião-

dentista no diagnóstico precoce para o câncer de cavidade oral e a influência deste diagnóstico 

precoce nas taxas de mortalidade.  

Nesta lógica, Freire (2011) em “Pedagogia da autonomia”, destaca: 

“Ensinar não é transferir conhecimento – não apenas precisa de ser 
apreendido por ele e pelos educandos nas suas razões de ser – ontológica, 
política, ética, epistemológica, pedagógica, mas também precisa de ser 
constantemente testemunhado, vivido.” 

 
Ultrapassar a mera transferência de conhecimento, requer do professor criar as 

possibilidades para a produção ou construção do saber, sendo influenciado pelo grupo com quem 

vai trabalhar, pela disponibilidade dos alunos em aprender e pela própria habilidade em escolher 
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uma metodologia apropriada ao que pretende ensinar (SILVA, 2013). Desse modo, foi possível, 

mesmo diante de uma disciplina teórica e envolvendo múltiplos conceitos, transformar a sala de 

aula em um espaço dinâmico e interativo, permitindo a realização de aulas que estimulem o 

processo crítico-reflexivo, enriquecendo o aprendizado.  

Cabe aqui salientar que a estrutura usada pela disciplina de iniciar com a abordagem 

teórica se justifica na necessidade de aproximar os alunos do conhecimento especifico necessário 

para a prática clínica daquele componente, uma vez que a grade curricular dos cursos de 

graduação sedimenta o conhecimento para melhor aproveitamento e entendimento por parte dos 

acadêmicos (LAMERS et al., 2016). Assim, durante o acompanhamento clínico, foi notório o 

constante aprendizado dos tirocinantes, perpassando desde a forma como organizar o fluxo de 

pacientes à realização dos atendimentos e avaliação dos acadêmicos. Observando na conduta 

dos professores responsáveis pela disciplina, tanto o conhecimento técnico-científico, quanto 

pedagógico, e as peculiaridades de cada estudante de graduação, pode-se compreender a 

importância de respeitar a autonomia do educando, como prediz Freire (2011).  

A formação profissional de docentes para a educação universitária perpassa um processo 

que visa o desenvolvimento de sujeitos sociais reflexivos. No qual, o estágio docência é visto por 

Oliveira e Silva (2012), como a oportunidade para o aprendizado da docência em tempos que 

requer profissionais cada vez mais preparados para o enfrentamento dos diversos desafios 

cotidianos vivenciados na sala de aula. Da mesma forma, um estudo realizado por Martins (2013) 

mostrou o êxito do tirocínio docente na formação de professores no ensino superior.  

Além disso, é importante que desde o mestrado o indivíduo possa articular a pesquisa à 

docência, entendendo que estas duas dimensões se complementam na construção do 

conhecimento. Assim, o estágio docência se concretiza como uma experiência enriquecedora 

indispensável à formação do futuro professor, colaborando com a construção da identidade 

docente, no momento em que é permitido ao estudante de pós-graduação vivenciar o dia-dia da 

prática educativa no contexto da sala de aula. 

 

Considerações Finais 

 

Durante o semestre de tirocínio docente os pós-graduandos experienciaram, de fato, o 

designo de ser professor tanto no campo prático quanto teórico, sendo uma vivência 

imprescindível para quem atua na área de Odontologia. Ficou claro que é de competência do 

docente exercer, além da função de educador, as atividades burocráticas, como aplicar provas, 

ministrar aulas e, além disso, organizar uma clínica escola.  

Diante deste contexto, acredita-se que tal experiência se mostrou exitosa do ponto de 

vista acadêmico e pessoal, proporcionando uma reflexão dos pós-graduandos sobre o que de fato 

é ser um professor de nível superior, de forma a moldar e conduzir para uma prática docente mais 

qualificada e de acordo com as necessidades encontradas, sempre valorizando o educando como 

peça central do processo de ensino-aprendizagem. Assim, à docência é uma prática social que, 
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para ser problematizada, compreendida e transformada, precisa ser dialogada e construída pelo 

conjunto professor/aluno que a concretiza, mesmo diante de disciplinas de cunho biológico que 

demandam de muitos conceitos.  

Sem pretensão de encerrar a discussão sobre o assunto, este trabalho anseia instigar a 

reflexão sobre práticas de ensino e carreira docente no contexto nacional, sendo  recomendado a 

todos que desejam se aprofundar, explorar e imergir na docência em ensino superior. 
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Capítulo 25 

METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZADO E SUAS CONTRIBUIÇÕES NA FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

ACTIVE LEARNING METHODOLOGIES AND THEIR CONTRIBUTIONS IN VOCATIONAL TRAINING: A 

SYSTEMATIC REVIEW 
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RESUMO: Objetivo: descrever as modificações relacionadas ao processo de construção dos 
profissionais em saúde, utilizando das metodologias ativas no ensino superior. Método: Trata-se 
de uma revisão sistemática da literatura, percorrendo as seguintes etapas: estabelecimento da 
hipótese e objetivo da revisão integrativa; estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão de 
artigos selecionados; organização dos dados coletados; análise dos resultados do estudo; 
discussão e apresentação dos resultados. Resultados: nota-se a necessidade de acrescentar 
cada vez mais conhecimentos sobre as práticas das metodologias ativas por parte dos docentes 
afim de resultar em uma dinâmica de trabalho com os discentes dos cursos superiores de forma 
mais produtiva. Conclusão: é notório a importância do uso das metodologias ativas, estas 
descontroem a imagem do professor conservador, transmissor de conteúdos e exige novos 
conhecimentos. De contrapeso os discentes tornam-se participantes do processo de 
aprendizagem, desenvolvendo sua autonomia e tornando-se um ser crítico-reflexivo. 
 
Palavras-chave: Educação Superior. Aprendizagem. Aprendizagem Ativa. 
 
ABSTRACT: Objective: to describe the changes related to the construction process of health 
professionals, using the methodologies active in higher education. Method: This is a systematic 
review of the literature, covering the following steps: establishment of the hypothesis and objective 
of the integrative review; establishment of inclusion and exclusion criteria for selected articles; 
organization of collected data; analysis of the study results; discussion and presentation of results. 
Results: there is a need to add more and more knowledge about the practices of active 
methodologies on the part of the teachers in order to result in a dynamic work with the students of 
higher education courses in a more productive way. Conclusion: the importance of using active 
methodologies is notorious, they disrupt the image of the conservative teacher, who transmits 
content and requires new knowledge. In balance, students become participants in the learning 
process, developing their autonomy and becoming a critical-reflexive being. 
 
Keywords: Higher Education. Learning. Active Learning. 
 

                                                             
1Graduada em Enfermagem pela Faculdade de Ciência Médicas de Campina Grande – FCMCG e Mestranda no 
Mestrado Profissional em Gestão e Saúde na Amazônia da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará – FSCMPA 
E-mail: enf.amandaouriques@hotmail.com 
2Graduada em Enfermagem pela Universidade do Estado do Pará – UEPA; 
3Graduado em Enfermagem pelo Centro Universitário UNIFACISA; 
4Graduado em Geografia pela Universidade Federal do Pará – UFPA e Doutorando em Geografia pela Universidade 
Federal do Pará - UFPA.  
5Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal do Pará – UFPA e Mestre em Saúde da Criança e da Mulher 
pela Fundação Oswaldo Cruz; 
6Graduada em Enfermagem pela UNINTER e Especialista em Urgência e Emergência pela UNINTER; 
7Graduando em Enfermagem pela Universidade do Estado do Pará – UEPA; 



VIVÊNCIAS NA DOCÊNCIA: DO ENSINO BÁSICO AO SUPERIOR 231 

 

Introdução 
Historicamente o modelo utilizado na formação dos profissionais de saúde tem sido 

traçado de acordo com as metodologias de ensino-aprendizagem tradicionais, modelo disciplinar, 

centrado no olhar biomédico, fracionando o saber entre teoria e prática e ignorando as 

necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). Sendo ainda largamente utilizadas, as 

metodologias tradicionais de educação, denominado por Paulo Freire como bancária, pelo fato de 

apenas ocorrer a transferência de conhecimento pelo docente ao aluno, não se mostra suficiente 

para atender as múltiplas necessidades de saúde dos indivíduos e da formação dos profissionais 

(FREIRE, 1987; XAVIER et al., 2014). 

No recente contexto social, observa-se que a percepção do mundo se modifica a cada 

momento, sendo uma rede dinâmica que sofre inúmeras transformações, desta forma as 

instituições de ensino têm discutido a urgente necessidade de reeditar seu papel social e o 

processo de ensino-aprendizado ainda vigente, devendo estimular cada vez mais o pensamento 

crítico e a autonomia do estudante. Ainda que descrito na Constituição Federal de 1988, que o 

SUS deve “ordenar” o processo de formação dos profissionais na área da saúde, pouco tem se 

visto na prática institucional, alargando a ponte entre a formação dos profissionais e as reais 

carências do SUS (DE CAMPOS et al., 2001; MITRE et al., 2008). 

A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) incentivam nas instituições formadoras dos cursos da área da saúde, a busca 

por um modelo que possibilite a aproximação da realidade social, incitando o aluno a refletir sobre 

o meio que vive e possuir um raciocínio crítico a fim de buscar meios que possam transformar seu 

contexto. Nessa perspectiva de mudanças no processo de formação dos profissionais em saúde, 

há destaque para as Metodologias Ativas de Aprendizagem, tendo como modo de 

operacionalização a “Problematização” e “Aprendizagem Baseada em Problemas” (ABP) 

(ALMEIDA e FERRAZ, 2008; MARIN et al., 2010). 

Paulo Freire destaca-se como um dos representantes mais fortes da pedagogia crítica, 

aponta que o docente deve atuar como facilitador do aprendizado, conduzindo o discente a ser 

protagonista de seu processo de aprendizagem. Dentre a pedagogia crítica propaga-se a 

pedagogia libertadora ou problematização (DO PRADO, 2012). 

O ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, profunda, 
constante entre o que chamamos de mundo físico e digital. Não são dois 
mundos ou espaços, mas um espaço estendido, uma sala ampliada, que se 
mescla, hibridiza constantemente. (MORAN,2015, p.6). 
 

A pedagogia da problematização é um modelo de ensino comprometido com a educação 

libertadora, valorizando o diálogo e transformado o contexto por meio de práticas críticas e 

conscientes, sendo utilizada em situações reis, onde os temas estão relacionados com a 

comunidade, pode-se citar como referência O Método do Arco, de Charles de Maguerez, sendo o 

esquema apresentado por Bordenave e Pereira (1982), constando esse esquema de cinco etapas 

que compõe o arco, partido da: Observação da Realidade; Pontos Chave; Teorização; Hipóteses 

de Solução e Aplicação à Realidade (PRADO e REIBNITS, 2006). 
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O Arco de Maguerez, trata-se de um caminho metodológico capaz de orientar 
a prática pedagógica de ensino, de estudo e de trabalho, para ser utilizada 
sempre que seja oportuno, em situações em que os temas estejam 
relacionados com a vida em sociedade [...] Embora saibamos de sua utilização 
para cursos como um todo, principalmente quando diretamente relacionado 
com a prestação de serviços à comunidade [...] temos proposto a Metodologia 
da Problematização como uma alternativa metodológica apropriada para o 
Ensino Superior. (BERBEL, 1998, p.142). 
 

Na Aprendizagem Baseada em Problemas (APB) há formação de grupos de alunos, onde 

o docente apresenta problemas pré-elaborados, a base para escolha dos temas está descrita na 

grade curricular do curso, o aluno deverá dominar e conhecer previamente o tema abordado na 

situação para que ocorra a devida discussão em grupo. Essa metodologia proporciona a 

integração das disciplinas (CYRINO e TORALLES-PEREIRA, 2004). 

A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) possui marcas de sua origem na Teoria 

da Indagação de John Dewey, filósofo, psicólogo e educador, para ele a forma de aprender deve 

partir de desafios, problemas ou situações intencionais que provoquem dúvidas, partindo deste 

ponto esse método de ensino realçaria a descoberta a vivência e a reflexão e os docentes 

lançariam determinado problema ou questionamento de acordo com os conteúdos programáticos. 

A ABP se firmou como método na década de 1970, sendo uma das mais significativas inovações 

na educação em saúde (MARIN, et al., 2010). 

Observa-se a integração das disciplinas, por meio das discussões realizadas acerca de 

determinado problema, ocorrendo na seguinte maneira, há formação de grupos de alunos, onde o 

docente apresenta problemas pré-elaborados, a base para escolha dos temas estão descritos na 

grade curricular do curso, o aluno deverá dominar e conhecer previamente o tema abordado na 

situação para que ocorra a devida discursão em grupo (CYRINO e TORALLES-PEREIRA, 2004). 

Desta forma as Metodologias Ativas propõem uma nova oportunidade no processo de 

ensino-aprendizado, constituindo meios que acompanhem a velocidade que as mudanças 

ocorrem em nosso meio, portando a criatividade e a capacidade de soluções inéditas frente às 

diversidades, sendo estas premissas necessárias aos profissionais (MARIN, et al., 2010).  

Visando o complexo cenário que vivenciamos o objetivo deste estudo é descrever as 

modificações relacionadas ao processo de construção dos profissionais em saúde, utilizando das 

metodologias ativas no ensino superior. 

 
Metodologia 

 

Esse estudo foi elaborado a partir de uma revisão sistemática da literatura, sendo está um 

sumário de evidências provenientes de estudos primários conduzidos para responder uma 

questão específica de pesquisa. Utiliza um processo de revisão de literatura abrangente, imparcial 

e reprodutível, que localiza, avalia e sintetiza o conjunto de evidências dos estudos científicos para 

obter uma visão geral e confiável da estimativa do efeito da intervenção (BRASIL, 2012). 

Percorreu-se as seguintes etapas: estabelecimento da hipótese e objetivo da revisão 

integrativa; estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão de artigos selecionados; 
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organização dos dados coletados; análise dos resultados do estudo; discussão e apresentação 

dos resultados. O levantamento bibliográfico, foi realizado pela Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) 

acessando as bases de dados eletrônicas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e a Base de Dados de 

Enfermagem (BDENF).No período entre 2004 e 2018. A seleção dos artigos foi realizada 

utilizando-se a terminologia em saúde consultada nos Descritores em Ciência da Saúde 

(DeCS/Bireme): educação em saúde, educação superior, metodologias ativas. 

A elaboração do tema em estudo, partiu da seguinte questão norteadora: Quais mudanças 

podem ser observadas no processo de formação dos profissionais em saúde utilizando as 

metodologias ativas? 

Os critérios de inclusão foram: artigos de periódicos nacionais que abordam o tema 

metodologias ativas, textos completos e disponíveis on-line, com acesso livre, sendo excluída 

dessa pesquisa teses e dissertações, artigos que não foram encontrados na íntegra, publicações 

indexadas em língua estrangeira e estudos que não deixavam evidente os dados para citações e 

referências.  

Quadro 1: Seleção de artigos em plataformas científicas; 

 BDENF SCIELO LILACS 

Selecionados 13 20 14 

Inclusos 3 4 4 

Fonte: Elaborado pelo autor; 

 

Desta forma encontraram-se 47 artigos que colaboravam com o tema em estudo, contudo, 

após realizar uma leitura flutuante dos resumos e analisar os que apresentavam o uso de 

metodologias ativas na graduação dos profissionais de saúde, eliminando desta forma as 

pesquisas irrelevantes ao tema do estudo, findando um total de 11 artigos. Após esta etapa, deu-

se início a leitura dos textos na íntegra, para realizar a devida organização dos mesmos.  

 

Resultados e discussões 

    Quadro 2: Estudos selecionados por ano de publicação, título e periódico; 

N º Ano Título Periódico 

01 2018 
Metodologias ativas no ensino superior: o papel do 

docente no ensino presencial. 

CIET: EnPED 

 

02 2017 

Metodologias Ativas no Ensino da Enfermagem: 

Contribuições para Formação de um Profissional na 

Perspectiva Socioambiental 

Congresso Internacional de 

Enfermagem. Vol. 1. No. 1. 

03 2015 
Uso de metodologias ativas de aprendizagem para a 

educação na saúde: análise da produção científica.  

Trabalho, Educação e 

Saúde 

04 
2015 

 

Diálogo sobre a construção de um mapa conceitual 

como recurso para aprendizagem: relato de experiência 

Revista iberoam. educ. 

invest. enfermagem 
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05 2013 
Formação de professores e metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem: ensinar para a compreensão 

Fronteiras da Educação 

06 2013 
Metodologias ativas de ensino-aprendizagem para 

educação farmacêutica: um relato de experiência 

Interface-Comunicação, 

Saúde, Educação 

07 2012 

Utilização de metodologia ativa no ensino e assistência 

de enfermagem na produção nacional: revisão 

integrativa. 

Revista Escola de 

enfermagem 

08 2010 
Metodologias ativas e o processo de aprendizagem na 

perspectiva da inovação 

In: Congresso Internacional 

PBL. 

09 2010 
Aspectos das fortalezas e fragilidades no uso das 

metodologias ativas de aprendizagem. 

Revista Brasileira educação  

médica. 

10 
2009 

 

Concepções de docentes e discentes acerca de 

metodologias de ensino-aprendizagem: análise do caso 

do curso de Enfermagem da Universidade Estadual 

Vale do Acaraú em Sobral-Ceará. 

Caderno Saúde Pública  

11 2004 

Trabalhando com estratégias de ensino-aprendizado 

por descoberta na área da saúde: a problematização e 

a aprendizagem baseada em problemas. 

Caderno Saúde Pública  

Fonte: Elaborado pelo autor; 

 

Frente a necessidade da formação de novos profissionais de saúde, no sentido de 

prepará-los para estarem aptos a lidar com a realidade que encontramos, as universidades 

buscam intensamente a mudança em suas metodologias de ensino, trabalhando o binômio 

educador/estudante, proporcionando mais humanização ao atendimento à população e estando 

de acordo com os princípios e diretrizes do SUS. 

A Ação de problematizar é vista por Freire (2006) como uma ação onde o indivíduo se 

depara com problemas que deve solucionar levando em consideração a realidade que vive, desta 

forma ele se torna capaz de transformar a realidade e se transformar ao mesmo tempo, visto que 

as metodologias ativas são embasadas na autonomia, a educação moderna visa um discente 

capaz de se auto gerenciar. 

Os novos modelos de ensino-aprendizagem são vistos como um processo desafiador para 

ambos envolvidos nesse método, aonde deve-se buscar tanto pelo docente, quanto pelo aluno 

uma melhor forma de entendimento sobre as metodologias ativas, visto que métodos 

ultrapassados para ensino, empobrecem cada vez mais a inteligência dos jovens, sendo assim 

necessário modernizar a educação e acompanhar as mudanças que ocorrem, sendo estas 

imensas e passam por um processo complexo que necessita de empenho, paciência e 

perseverança(DE ARAÚJO MELO, et al., 2015; FREITAS, et al., 2015). 

No campo das Metodologias Ativas podemos encontrar desde metodologias implantadas 

em sala de aula há anos, mas que não são desenvolvidas de acordo com sua estruturação e 
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outras que vem desenvolvendo-se ao longo dos estudos. Deve-se entender que para escolha e 

emprego das metodologias, partir-se dos pontos, qual objetivo a mesma anseia alcançar? E do 

entendimento da complexidade do aprender, superando a transmissão e reprodução de assuntos, 

substituindo-os por desenvolver em cada aluno suas aéreas cognitivas, afetivas e habilidades para 

provocar real mudança (GAETA; MASETTO, 2010). 

Dentre os estudos analisados percebe-se que a Metodologia da Problematização (MP) e 

Aprendizagem Baseada em Problemas (APB) são as metodologias ativas que mais se destacam 

no campo de ensino na área da saúde, proporcionando ao aluno um encontro com a realidade e 

favorecendo a aplicabilidade da teoria à prática.  

De acordo com Berbel (2011) as Metodologias Ativas utilizam experiências reais ou 

simuladas para desenvolver o processo de aprendizagem, objetivando solucionar os desafios 

apresentados nas atividades, com sucesso. Corroborando com estas afirmativas o estudo de 

Limberger (2013) utilizou as metodologias ativas nas práticas acadêmicas e resultou relatos dos 

acadêmicos os quais se sentiram mais confiantes, mais seguros de seu potencial e motivados, 

destacando um maior entendimento sobre o tema e o caminho do estudo se tornou 

recompensador e motivador.  

Um estudo realizado com discentes de enfermagem em uma universidade, que utilizam as 

metodologias ativas como forma de aprendizagem, expuseram resultados que demostram a clara 

diferença pela visão do aluno acerca das metodologias tradicionais e ativas, onde as metodologias 

tradicionais são vistas com uma forma de transmissão de conteúdos por meio das aulas 

expositivas e não possuem espaços para construção do próprio conhecimento, ao contrário as 

metodologias ativas trazem espaços abertos para discurso e novas possibilidades para 

aprendizagem significativa (TEÓFILO; DIAS, 2009). 

Apenas o entendimento das diferenças entre as metodologias Ativas e Tradicionais não 

asseguram o sucesso para o desenvolvimento positivo de alguma das metodologias ativas, como 

visto no estudo realizado por Menezes, et al. (2017) aonde expressa que 90,44% das pessoas 

entrevistadas, descrevem que utilizar metodologias ativas facilitam sua aprendizagem. Mas a não 

familiaridade com os métodos, em um primeiro momento acaba passando um a sensação de não 

saber o que se está aprendendo. 

Vários estudos demostram as fortalezas do uso das metodologias ativas no processo de 

aprendizagem, mas também revelam as dificuldades encontradas nesse trajeto, como estudantes 

que acabam sentindo-se perdidos na busca de conhecimento, principalmente nas disciplinas 

bases, gerando insegurança e exigindo uma maturidade para lidar com a nova forma de busca 

pelo conhecimento. Aos docentes essas mudanças curriculares também são encaradas com 

dificuldades, decorrentes da comodidade que o método tradicional oferece (MARIN, et al., 2010). 

 A formação de docentes práticos-reflexivos, capazes de correlacionar prática com teoria, 

criar modelos e cenários de ensino que sejam relevantes e contribuam na aprendizagem são 

imprescindíveis, devendo deter de conhecimentos e habilidades que lhes permitam uma nova 

técnica de ensino aprendizagem (GEMIGNANI, 2013). 



VIVÊNCIAS NA DOCÊNCIA: DO ENSINO BÁSICO AO SUPERIOR 236 

 

Teófilo; Dias (2009) acrescenta em seu estudo a visão dos docentes frente ao emprego 

das metodologias ativas no ensino superior, elucidando as dificuldades enfrentadas ao incorporar 

esses pressupostos, como a resistência dos discentes e a necessidades institucionais. Entende-se 

que para o discente que teve toda sua educação pautada no modelo tradicional ao deparar-se 

com uma nova realidade de ensino-aprendizagem o impacto inicial é previsto, desta forma cabe 

ao docente munido de habilidades orientar o caminho a ser. 

A busca pela informação e a produção do conhecimento de acordo com (CYRINO; 

TORALLES-PEREIRA, 2004) são resultantes da problematização instituída em seu meio, quando 

nota-se que a aprendizagem é uma ferramenta significativa e útil para novas possiblidades, 

exercitar-se a liberdade e a autonomia nas suas escolhas e tomada de decisões. Em uma aula 

aonde as metodologias ativas estão presentes as aprendizagens se desenvolvem em diferentes 

ambientes e de diversas formas, através de inúmeras interações, mas para tal fato ocorrer e 

produzir resultados satisfatórios o docente precisa saber exemplificar (LÁZARO; SATO; TEZANI, 

2018). 

Diante do exporto considera-se necessário acrescentar cada vez mais conhecimentos 

sobre as práticas das metodologias ativas por parte dos docentes afim de resultar em uma 

dinâmica de trabalho com os discentes dos cursos superiores de forma mais produtiva. Visto que 

a formação é um processo de continuação de desenvolvimento pessoal e profissional que não se 

detém ao ambiente escolar, cerca também o local de trabalho (SOBRAL; CAMPOS, 2012). 

 

Considerações Finais 

 

Diante dos resultados obtidos e analisados é notório a importância do uso das 

metodologias ativas, pois, estas descontroem a imagem do professor conservador, transmissor de 

conteúdos e exige novos conhecimentos. De contrapeso os discentes tornam-se participantes do 

processo de aprendizagem, desenvolvendo sua autonomia e tornando-se um ser crítico-reflexivo. 

Ainda temos muito a avançar nesse complexo mundo das Metodologias Ativas, visto que 

culturalmente ainda se reproduz uma metodologia tradicional e expositiva que não busca instigar o 

aluno a se tornar um ser crítico-reflexivo, desta forma deve-se tanto as instituições, adquirirem e 

fortalecerem cada vez mais o uso de métodos inovadores, quanto os docentes a estarem abertos 

para uma forma mais dinâmica de trabalho, partindo desses pontos chegamos ao discente que 

deve ser apresentado as metodologias e suas formas de estruturação. 

Contudo, notou-se a fragilidade e escassez de artigos sobre o assunto, fortalecendo assim 

a necessidade continua de atualizações nos estudos que aprofundem a temática em relação a 

formação desses profissionais em saúde. Visto os resultados positivos que são adquiridos ao 

empregar as metodologias no ensino. 

dos resultados, são apresentadas as conclusões e as descobertas do texto, evidenciando 

com clareza e objetividade as deduções extraídas dos resultados obtidos ou apontadas ao longo 

da discussão do assunto. Neste momento são relacionadas às diversas ideias desenvolvidas ao 
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longo do trabalho, num processo de síntese dos principais resultados, com os comentários do 

autor e as contribuições trazidas pela pesquisa. 

Cabe, ainda, lembrar que a conclusão é um fechamento do trabalho estudado, 

respondendo às hipóteses enunciadas e aos objetivos do estudo, apresentados na Introdução, 

onde não se permite que nesta seção sejam incluídos dados novos, que já não tenham sido 

apresentados anteriormente. 
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Capítulo 26 

MONITORIAS ACADÊMICAS RELACIONADAS ÀS ESPECIALIDADES NEUROLÓGICAS E 

SUA IMPORTÂNCIA PARA FUTUROS NEUROLOGISTAS E NEUROCIRURGIÕES 

 

ACADEMIC TUTORING RELATED TO NEUROLOGICAL SPECIALTIES AND THEIR IMPORTANCE IN 

THE NEUROLOGISTS AND NEUROSURGEON’S EDUCATION 

 

Luís Felipe Gonçalves de Lima1 
Raphisa Glenda Pereira dos Santos2 

Artêmio José Araruna Dias3 
Júlio César Tavares Marques4 

Luiz Severo Bem Junior5 
 

 
RESUMO: O objetivo desta revisão de literatura, do tipo narrativa, foi identificar e analisar 
dificuldades relacionadas ao ensino médico e, principalmente, analisar a importância de monitorias 
acadêmicas relacionadas à especialidade neurológica e seus impactos no futuro do neurologista e 
neurocirurgião. A pesquisa envolveu publicações nacionais e internacionais, sem restrição 
temporal, nas bases de dado Pubmed, Lilacs, Scielo, que resultou em 13 artigos selecionados. 
Quanto aos resultados e discussões, encontrou-se positivas abordagens relacionadas à 
metodologias ativas envolvendo as monitorias acadêmicas, déficits relacionados ao ensino-
aprendizagem de disciplinas relacionadas à especialidade neurológica, dentro do currículo 
médico, como a neuroanatomia. Em conclusão, as monitorias acadêmicas possuem papel 
fundamental na formação médica no sentido de atenuar déficits recorrentes nesse processo e 
impulsionar os estudantes a seguirem a carreira em neurologia ou neurocirurgia. 
 
Palavras-chave: Metodologias ativas. Monitoria acadêmica. Neuroanatomia. Neurologia. 
Neurocirurgia. 
 
ABSTRACT: The objective of this literature review, of the narrative type, was to identify and 
analyze difficulties related to medical teaching and, mainly, to analyze the importance of academic 
tutoring related to the neurological specialty and its impacts on the future of the neurologist and 
neurosurgeon. The research involved national and international publications, without time 
restriction, in the databases Pubmed, Lilacs, Scielo, which resulted in 13 selected articles. As for 
the results and discussions, positive approaches were found related to active methodologies 
involving academic tutoring, deficits related to teaching-learning of disciplines related to the 
neurological specialty, within the medical curriculum, such as neuroanatomy. In conclusion, 
academic tutoring plays a fundamental role in medical training in order to mitigate recurrent deficits 
in this process and encourage students to pursue a career in neurology or neurosurgery. 
 
Keywords: Active methodologies. Academic tutoring. Neuroanatomy. Neurology. Neurosurgery. 
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Introdução 

 

As propostas pedagógicas desenvolvidas nos últimos anos têm manifestado a interação 

ativa do estudante com a população e com os profissionais de saúde desde o início da graduação, 

cujo intuito fundamental é proporcionar a oportunidade de trabalhar sobre problemas reais, 

assumindo responsabilidades crescentes como agente formulador e prestador de cuidados 

compatíveis com seu grau de autonomia, a qual assume um papel ascendente à medida que 

avança no curso. 

Sistemas de Ensino Superior por todo o país já possuem amplamente difundido a 

existência de monitoria acadêmica. De acordo com a Lei 9.394/1996, "os discentes da educação 

superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, 

exercendo funções de monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos”. Sendo o 

objetivo principal desenvolver uma aproximação do monitor com a prática da docência com a 

supervisão e orientação do professor. 

Dentre outras atividades, a função primordial do monitor é o esclarecimento de dúvidas e 

manutenção de uma linguagem mais próxima com os demais estudantes. No entanto, uma faceta 

não muito explorada e explicitada é o período de grande aprendizado garantido durante as 

atividades de monitorias, dando-se destaque ao poder de desenvolvimento de competências, 

como dito por Campos et al (2007) validadas à interação e à criação de ambiente de discussão e 

de aprendizagem. Tendo como resultado um processo constante de auto avaliação, de 

atualização e de organização para que sempre haja resultados inovadores. 

Nesta revisão narrativa, buscaremos avaliar o atual panorama do ensino da 

neuroanatomia, semiologia neurológica e neurologia através das monitorias e, além disso, discutir 

sobre o impacto destas na formação do neurologista e do neurocirurgião. 

 

Metodologia 
 
 

Fundamentou-se em uma revisão de literatura, do tipo narrativa, na área de Medicina e 

Ensino, realizada através de artigos pesquisados nas bases de dados da Pubmed, Scielo e Lilacs. 

Além disso, outros artigos e referências bibliográficas foram selecionados a partir de pesquisa 

manual no Google Scholar.  A busca dos artigos nas plataformas baseou-se nos seguintes 

descritores: Neuroanatomy, Active methodology, Educational technology, Medical education, 

Academic tutoring, Monitoria acadêmica. Os operadores booleanos “AND” e “OR” foram utilizados 

de forma precisa para otimizar a busca. A busca restringiu-se a artigos escritos em língua 

portuguesa, inglesa ou espanhola. Não houve restrição temporal quanto à data de publicação do 

artigo e sua elegibilidade para o estudo. Após a aplicação dos métodos de inclusão já citados, a 

leitura do resumo e do artigo na íntegra foi realizada. Apenas os artigos considerados substanciais 

para a fomentação da discussão e para alcançar os objetivos deste estudo foram selecionados e 

incluídos definitivamente no trabalho, o que resultou em 13 artigos selecionados. 
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Resultados e Discussão 

A Neurofobia foi definida em 1994, por Ralph Josefowicz, como sendo  "Um medo das 

ciências neurais e da neurologia clínica devido à incapacidade dos estudantes de aplicarem seus 

conhecimentos de ciências básicas a situações clínicas" Jozefowicz RF, 1994. Após 25 anos, 

encontra-se mais de 66 trabalhos envolvendo essa temática ao realizarmos uma busca avançada 

na base de dados Pubmed usando o descritor “Neurophobia”, demonstrando a relevância desse 

conceito nas discussões acerca de como deve ser o ensino da neuroanatomia, neurofisiologia, 

semiologia neurológica, neurologia e neurocirurgia para estudantes de medicina.  

Ao analisar as metodologias tradicionais do processo de ensino-aprendizagem, é notória a 

prevalência da postura passiva do discente em relação ao conteúdo estudado, sendo apenas por 

aulas em formato de palestras pelo professor. Isto é, mantém-se um padrão intelectualmente 

dependente, sem que haja a devida proatividade do aluno, o que provoca um declínio no grau de 

engajamento durante as aulas.  

No entanto, as metodologias ativas promovem um maior envolvimento estudantil durante 

as aulas e durante o estudo, o que desperta, nesse contexto, uma proatividade em buscar de mais 

informações e conhecimentos em todos os eixos do ensino, despertando uma autonomia que 

conduz o aluno à crescente busca de estudo e ao entendimento que o aprender depende dos 

esforços impostos e relacionados àquela busca. (NUNES & NUNES, 2005).  

Quanto à atuação profissional, existem exigências de forma integral nas mais diversas 

áreas de atuação médica que são muitas vezes desestimuladas e tidas como inapropriadas no 

campo de educação formal. De forma infortuna, alunos que possuem alto poder de iniciativa, de 

questionamento e de desenvolvimento de novos pontos de resolução de uma problemática são 

reeducados a seguir o padrão exigido academicamente. Anos mais tarde, deparam-se com um 

mercado de trabalho que busca exatamente as qualidades que lhe foram, por muitos anos, tidas 

como inadequadas, as quais não se apresentam em sua ascensão por não terem sido melhor 

trabalhadas durante o período acadêmico. 

O ponto chave dos discentes de medicina é o aprendizado de habilidades que permitam 

maior aptidão em lidar com os problemas da sociedade brasileira e da saúde pública, com a 

devida adequação às demandas do SUS. A articulação teórico-prática do projeto pedagógico do 

curso com o envolvimento dos conhecimentos de outras áreas alinhado à prestação de serviços 

corrobora para a formação interprofissional e flexível que respeite as necessidades reais da 

população que serão, no futuro, consumidores do seu trabalho. (MEIRELES; FERNANDES & 

SOUZA e SILVA, 2019) 

As novas abordagens curriculares baseiam-se nos princípios de aprendizagem ativa 

sendo plausível e encorajada a resolução de problemas através da associação dos meios 

atuantes, o desenvolvimento de novos conhecimentos a partir da interação em grupo e a 

construção de ambiente conectado por meio da multidisciplinaridade. (COSTA, 2014) 

Sendo assim, na sociedade moderna, o ensino tradicional, que entrega o aprendizado na 

transmissão do conhecimento pelo professor, perde seu suporte, pois o conhecimento é amplo, e 
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o acúmulo de informações de nada vale se estiver isolado da capacidade de resolver problemas 

que surgem diariamente. Nessa realidade, o despertar criativo-pragmático torna-se mais 

importante que a simples ilustração. E devido a essa constatação, busca-se cada vez mais colocar 

em prática metodologias de ensino-aprendizagem com possibilidade de desenvolver tais 

competências. 

A UNESCO, há cerca de 20 anos, já colocava em problemática a necessidade de 

sustentação do processo educacional em quatro pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a conviver e aprender a ser, gerando a possibilidade de aproveitamento de cada novo 

conhecimento específico que lhe for oportunizado. Dessa forma, ele será capaz de atualizar-se, 

aprofundar-se no conhecimento e enfrentar situações novas colocadas pela prática, hoje e no 

futuro. 

Sendo assim, é notório que as metodologias ativas têm maior adequação ao perfil de 

profissional que se aspira, de forma a incentivar a busca de informações, o trabalho em equipe, 

proporcionar a análise das fontes consultadas, desenvolver a avaliação do seu desempenho 

individual e do grupo de maneira saudável, visando aperfeiçoamentos e proporcionar o 

reconhecimento da importância da inter-relação com o outro na construção do conhecimento. 

Dentro desse cenário de metodologias ativas está o projeto de monitoria, que oferecem 

aos estudantes oportunidades de construir seu conhecimento por meio de atividades teórico-

práticas variadas, pautadas na pesquisa e estudo profundo, no sentido de estar apto a transmitir 

conteúdo a outros discentes, denominados alunos monitorados.  

Nesse enfoque, o objetivo principal da monitoria visa contribuir na formação acadêmica 

mais efetiva dos alunos, a partir de pesquisas, estudos teóricos mais detalhados, além da vivência 

e troca de experiências entre aluno e monitor. 

A importância da atuação como monitor transcende a eficácia de técnica para tornar-se 

dominante na especialidade atuante, mas compreende o desenvolvimento de condições 

pedagógicas, relações humanas e tecnológicas que no presente momento e entendimento de 

crescimento educacional e profissional são elementos que permitem maior destaque ao 

acadêmico, possibilitando, dessa forma, um maior arcabouço de conhecimento e de experiência 

ao futuro profissional médico. Nesse contexto, faz-se necessário por parte do estudante a 

maturação da ideia de individualização, tornando-o único dentre seu contingente a partir do 

traçado de um histórico de realizações amplas que garantam a identificação de singularidade 

profissional com o despertar de diversas habilidades interativas. 

Se tomarmos como ponto de discussão uma área da medicina como a 

neurologia/neurocirurgia, é evidente o quanto a experiência prévia altera na postura de 

atendimento como médico especialista, dando subsídios para uma boa interação com diferentes 

personalidades e auxiliando na possibilidade de explicação do caso do paciente e formas de 

tratamento de escolha, tornando o processo mais humanizado. 

Sabe-se que a anatomia do sistema nervoso central e periférico é formado por inúmeras 

estruturas, envolvendo uma enorme quantidade de detalhes e com muitas variações anatômicas. 
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O conhecimento a respeito dos giros, sulcos, estruturas neurovasculares e suas relações é 

importante no desenvolvimento de habilidades de futuros neurologistas e neurocirurgiões. No 

entanto, focar em minúcias envolvendo a neuroanatomia que não possuem relevância clínica, faz 

com que os estudantes se sintam sobrecarregados e desinteressados. Isto é, sem correlação 

clínica, os estudantes não conseguem perceber como o conhecimento da neuroanatomia é a base 

para praticar a neurologia clínica e estabelecer diagnósticos topográficos. (TAROLLI, 

JÓZEFOWICZ, 2018).   

Há muito tempo, então, é relatado, cientificamente, problemas relacionados ao ensino da 

neuroanatomia. Não obstante, estudos encontraram, entre 2002 e 2009, uma diminuição de 18% 

da carga horária destinada à disciplina de neuroanatomia em faculdades médicas americanas 

(DRAKE; MCBRIDE, LACHMAN; PAWLINA, 2009). Nesse sentido, diante das circunstâncias, as 

monitorias herdaram uma importante responsabilidade no sentido de diminuir déficits relacionados 

ao ensino-aprendizagem da neuroanatomia. Vários estudos relataram que a neurologia é 

considerada, pelos estudantes, a especialidade mais difícil da graduação. Os estudantes colocam, 

como fator principal, o déficit no aprendizado da neuroanatomia. (PAKPOOR et al , 2014 & 

ZINCHUK, et al, 2010) 

As monitorias de neuroanatomia possuem, então, o papel de não apenas corrigir o déficit 

de carga horária historicamente construído, mas também os déficits relacionados às metodologias 

de ensino. Em geral, monitores de neuroanatomia possuem apreço pela disciplina e conseguem 

enxergar sua importância para o seguimento do curso. Essa visão acerca da importância da 

neuroanatomia é primordial e deve ser transmitida aos novos alunos como forma de gerar um 

maior interesse pelo aprendizado dessa disciplina e de escolherem como especialidade a 

neurologia ou neurocirurgia. 

No quesito da semiologia neurológica, percebe-se, de acordo com Roze et al. uma 

importância significativa na aplicação da monitoria acadêmica, tendo em vista que os distúrbios 

neurológicos são frequentemente encontrados na prática médica de médicos generalistas. 

Portanto é fundamental que o exame neurológico básico esteja muito bem assimilado e treinado 

pelo recém formado, transmitindo ao paciente segurança no atendimento, confiabilidade na 

hipótese diagnóstica, além de uma conduta coerente com o caso apresentado, sendo, dessa 

forma, a disciplina de semiologia a responsável por esse aprendizado e aplicação. 

Há, portanto, duas vias a serem traçadas pelo aluno: uma que compreende unicamente o 

mesmo como criador de sua imagem profissional a ser trilhada ao longo do ensino superior e outra 

que visa trilhar uma reconstrução da identidade profissional do médico instaurada a tantos anos, 

tornando-o mais flexível à mudança em que sua experiência e seu conhecimento mantêm-se 

conectados. 
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Considerações Finais 

 

Mediante a análise da importância do projeto de monitoria durante a graduação em 

Medicina nos reflexos profissionais a serem obtidos futuramente, verifica-se a sua eminente 

capacidade de ampliar habilidades práticas e competências teóricas por meio da exploração de 

metodologias ativas que impulsionam o caráter interativo e a busca ativa do conhecimento.  

A atuação do aluno enquanto monitor, desde aulas teórico-práticas em laboratórios até 

práticas profissionais de estágios, confere a possibilidade de estudo e de pesquisa contínuo para 

tornar-se apto ao ensino de outro discente contribuindo para a evolução de um profissional 

interessado no aprendizado progressivo e comprometido com a clareza de informações 

repassadas aos pacientes. 

Diante dessa realidade, estudantes cuja capacidade didática promovem a assimilação de 

informações por outros alunos usufruem de experiências positivas de aprendizagem que 

espelham-se no processo de entendimento de outras áreas de estudo e na execução das 

atividades profissionais compondo cenários de sintonia e de transformação do espaço intelectual 

trabalhado. 

Dessa forma, infere-se que a monitoria por consistir em um importante elemento de 

ensino e de aprimoramento de habilidades tanto para os discentes monitores, quanto para os 

discentes monitorados, é imprescindível a divulgação de seus resultados científicos para outras 

instituições no sentido de buscar ampliar cada vez mais tal projeto, não apenas para a área de 

neurociências, mas também para diversas outros eixos do conhecimento médico.  

 

Referências 

 

Campos, G. H. B., Roque, G. O. B., Amaral, S. B. (2007). Dialética da Educação a Distância. Rio 
de Janeiro: PUC-Rio. 

Costa, José Roberto Bittencourt. A transformação curricular e a escolha da especialidade 
médica. Scielo.2014 

Drake R, McBride JM, Lachman N, Pawlina W. Medical education in the anatomical sciences: 
The winds of change continue to blow. Anatomical Sciences Education (2009;2:253–9). 

Garcin B, Mariani LL, Méneret A, et al. The "Neurological Hat Game": A fun way to learn the 
neurological semiology. Rev Neurol (Paris). 2019 

Jozefowicz RF. Neurophobia: the fear of neurology among medical students. Arch Neurol. 
1994 

Luna, Willian. Identity, Care and Rights: the Experience of Talking Circles about the Health of 
Indigenous People. Scielo 

Meireles, Maria.Fernandes, Cássia. Souza e Silva, Lorena. Novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais e a Formação Médica: Expectativas dos Discentes do Primeiro Ano do Curso de 
Medicina de uma Instituição de Ensino Superior. Scielo. 2019 

Nunes, Cássia. Nunes, Amauri. Aportes Teóricos da Ação Comunicativa de Habermas para as 
Metodologias Ativas de Aprendizagem. Scielo. 2005. Epub 2020 



VIVÊNCIAS NA DOCÊNCIA: DO ENSINO BÁSICO AO SUPERIOR 245 

 

Pakpoor J, Handel AE, Disanto G, Davenport RJ, Giovannoni G, Ramagopalan SV; Association 
of British Neurologists. National survey of UK medical students on the perception of 
neurology. BMC Med Educ 2014;14:225 

Roze E, Flamand-Roze C, Méneret A, et al. 'The Move', an innovative simulation-based 
medical education program using roleplay to teach neurological semiology: Students' and 
teachers' perceptions. Rev Neurol (Paris). 2016 

Sobral FR, Campos CJ. Utilização de metodologia ativa no ensino e assistência de 
enfermagem na produção nacional: revisão integrativa [The use of active methodology in 
nursing care and teaching in national productions: an integrative review]. Rev Esc Enferm 
USP. 2012 

Tarolli CG, Józefowicz RF. Managing Neurophobia: How Can We Meet the Current and Future 
Needs of Our Students?. Semin Neurol. 2018 

Pakpoor J, Handel AE, Disanto G, Davenport RJ, Giovannoni G, Ramagopalan SV; Association of 
British Neurologists. National survey of UK medical students on the perception of neurology. 
BMC Med Educ 2014;14:225 

Zinchuk AV, Flanagan EP, Tubridy NJ, Miller WA, McCullough LD. Attitudes of US medical 
trainees towards neurology education: “Neurophobia” - a global issue. BMC Med Educ. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



VIVÊNCIAS NA DOCÊNCIA: DO ENSINO BÁSICO AO SUPERIOR 246 

 

Capítulo 27 

NOS CAMINHOS DA DOCÊNCIA: DINAMIZANDO A SALA DE AULA POR MEIO DE 

METODOLOGIAS ATIVAS 

  

ON THE PATHS OF PROFESSION: DYNAMIZING THE CLASSROOM THROUGH ACTIVE 

METHODOLOGIES 

Maria Islândia Melo de Souza1 

 

RESUMO: Objetivou-se relatar a experiência do uso de metodologias ativas, no processo de 
ensino-aprendizagem de alunos do terceiro ano do ensino fundamental. Pesquisa qualitativa, 
delineado a partir das vivências da docência, em uma escola de ensino fundamental, localizada ao 
norte do estado do Ceará, Brasil. Para coleta de informações, utilizou-se de diário de campo. 
Posteriormente, procederam-se à sistematização e análise dos registros junto à literatura, 
embasada nos autores: Freire (2011), Bordini (1986), Fazenda (1997) etc. A confecção dos 
materiais didáticos: panela de sopa de gêneros textuais, varal das memórias do nosso Brasil, 
relógio colorido e jogo roleta dos planetas, mostrou-se estratégia pedagógica que permitiu 
permear pelos métodos das metodologias ativas, dinamizando, deste modo, o processo educativo. 
Assim, o uso de recursos embasados nas metodologias participativas é fundamental na prática 
pedagógica do professor, uma vez que colocam em cena o aluno como protagonista da própria 
aprendizagem e o escape do ensino tradicional. 
 
Palavras-chave: Docência. Metodologias Ativas. Ensino-aprendizagem. Ensino fundamental. 
 
ABSTRACT: The objective was to report the experience of using active methodologies in the 
teaching-learning process of students in the third year of elementary school. Qualitative research, 
outlined from experiences   teaching, in an school Basic education located in the north of the state 
of Ceará, Brazil. To THE collect information, a field diary was used. Subsequently, the records 
were systematized and analyzed in the literature, based on the authors: Freire (2011), Bordini 
(1986), Fazenda (1997) etc. The making of didactic materials: soup pot of textual genres, 
clothesline of the memories of our Brazil, colorful clock and roulette of the planets, showed up be a 
pedagogical strategy that allowed to permeate the methods of the active methodologies, 
dynamizing the educational process thus. Thus, the use of resources based on participatory 
methodologies is fundamental in the pedagogical practice of the teacher, since they put the student 
on the scene as the protagonist of their own learning and the escape from traditional teaching. 
 
Keywords: Teaching. Active Methodologies. Teaching-learning. Basic education 
 

INTRODUÇÃO 

 

A escola, enquanto equipamento educativo e de transformação social, possui função 

fundamental na sociedade, bem como na construção de papéis e formação de sujeitos. Nesta 

perspectiva, o espaço escolar vem passando por constantes mudanças, nos diferentes aspectos 

que compõem esse setor. Na atualidade, a escola, além das características supracitadas, mostra-

se como ambiente de integração e socialização (SANTOS, 2018). 

Historicamente, têm-se observado, também, mudanças no tocante aos processos de 

ensino e aprendizagem, assim como permanências dos métodos tradicionais de ensino e 
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avaliação no ambiente escolar. Neste contexto, ao passo dos avanços tecnológicos e a da 

modernização nas práticas educativas, o fazer pedagógico do professor vem exigindo abordagens 

e técnicas de ensino inovadoras, que proporcionem ao aluno a participação e a aprendizagem 

significativa. De acordo com Santos (2018), o professor deve buscar inovar as estratégias de 

ensino, na perspectiva de métodos que motivem a participação ativa de discentes e que 

possibilitem a ressignificação da prática docente. 

Destarte, o uso de metodologias ativas na docência é um meio pelo qual o professor 

oportuniza o protagonismo dos alunos e instiga nestes a autonomia pela busca do conhecimento, 

a integração com o coletivo e o pensamento crítico reflexivo (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017).  

Nessa concepção, conforme Freire (2011, p.24), “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. Assim, entende-se por metodologias 

ativas, técnicas e abordagens que instiguem no discente o desejo de tornar-se o sujeito principal 

da própria aprendizagem, sendo o professor o mediador desse processo (SANTOS, 2018). 

Nessa direção, a utilização de metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem 

se faz necessária, principalmente, nos anos iniciais do ensino fundamental, momento no qual o 

aluno se encontra em constantes descobertas do conhecimento e interação com os colegas de 

classe. Assim, ao partir da ideia de que o uso de metodologias participativas oportunizam o 

protagonismo e a aprendizagem de forma lúdica e dinâmica, torna-se relevante compartilhar 

experiências, haja vista o impacto e a ressignificação para prática docente, sobretudo, por 

socializar materiais de caráter pedagógico que auxiliam o fazer pedagógico do docente, 

corroborando, desta maneira, a replicação e os aperfeiçoamentos por outros professores.  

Portanto, objetivou-se relatar a experiência do uso de metodologias ativas, no processo de 

ensino-aprendizagem de alunos do terceiro ano do ensino fundamental. 

 

METODOLOGIA  

 

Estudo caracterizado como pesquisa qualitativa, delineado a partir das experiências da 

docência, em escola municipal, localizada ao norte do estado do Ceará, Brasil, durante o primeiro 

trimestre de 2020. 

A pesquisa qualitativa “trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” 

(MINAYO, 2002, p. 22). 

O cenário da prática docente correspondeu a uma escola municipal de ensino infantil e 

fundamental, com turma de terceiro ano, formada por 13 anos alunos. A rede de educação do 

município é formada por 18 escolas, sendo que três se localizam na sede do município e 15 estão 

distribuídas nos distritos. No tocante ao perfil demográfico, a cidade tem população, 

aproximadamente, de 18.448 habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (2019). 
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A coleta de informações ocorreu por meio da observação participante e pelos registros em 

diário de campo. O referido diário se caracteriza como instrumento importante na prática docente, 

visto que neste podem ser relatados elementos empíricos e reflexivos de fatos e experiências em 

sala de aula, das indagações e motivações de alunos no processo de ensino e aprendizagem 

(WENDLING; CAMPOS, 2013). Na observação participante, “o pesquisador se torna parte da 

situação observada, interagindo por longos períodos com os sujeitos, buscando partilhar o seu 

cotidiano para sentir o que significa estar naquela situação” (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER, 2001, p. 166). Posteriormente, os registos do diário foram sistematizados e 

analisados à luz da literatura, embasado nos autores: Freire (2011), Bordini (1986), Fazenda 

(1997) etc. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O uso de técnicas pedagógicas participativas e integrativas na prática docente tem se 

mostrado necessário e, ao mesmo tempo, desafiador, no processo educativo. Assim, as 

metodologias ativas de ensino, fundamentadas em uma pedagogia problematizadora, têm sido 

pensadas para dinamizar a operacionalização do ensino, na perspectiva de romper com as 

abordagens do modelo tradicional de ensino (PAIVA et al., 2016). 

Nessa direção, para discussão sobre os principais gêneros textuais trabalhados com uma 

turma de terceiro ano, confeccionou-se o material pedagógico denominado Panela de sopa de 

gêneros textuais, com objetivo de instigar os alunos à leitura, escuta, compreensão e classificação 

de textos, de forma participativa e dinâmica. Para construção do objeto didático, utilizou-se de: 

papelão, folhas A4, cartolina colorida e textos de diferentes gêneros textuais (Figura 1). 

 

Figura 1 - Material pedagógico denominado Panela de sopa de gêneros textuais. Ceará, Brasil. 2020 

 
                   Fonte: Autora (2020) 

 

Inicialmente, para o desenvolvimento da aula, orientou-se aos alunos quanto à temática 

estudada e ao artifício didático, em seguida, em roda, cada aluno se dirigiu até a mesa, retirava 
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um texto e iniciava-se a leitura para os demais colegas que estavam em círculo, após isso, 

instigava-se o leitor à reflexão acerca da compreensão do texto e do gênero. Posteriormente, 

procediam-se à discussão e explicação do gênero pela professora.  

A organização dos alunos em círculo e o uso do material didático foram estratégias de 

levantamento de conhecimentos prévios da turma diante da temática, o que possibilitou a 

identificação das dificuldades e potencialidades da turma, perante a leitura e a compreensão 

textual. Evidenciou-se que a maioria dos discentes apresentou fluência na leitura e intepretação 

textual. No decorrer da aula, os alunos se mostraram participativos para leitura dos textos. A aula 

em círculo é uma estratégia de aproximação entre os envolvidos no processo educativo, em que 

favorece a comunicação dinâmica e vai de encontro com os preceitos da pedagogia de Paulo 

Freire, no ato de educar. 

Nesse contexto, o ato de ler é um fator determinante para o desenvolvimento do senso 

crítico da criança, como também para o processo de formulações de ideias, da criatividade e da 

imaginação. 

Segundo Bordini (1986, p. 116), 

[...] o ato de ler se completa e gratifica o leitor, tornando-o conivente com 
outras vidas e outros mundos, obrigando-o a se emocionar, a repudiar, a 
apaixonar-se, todavia, sem nunca perder o controle consciente da situação de 
leitura, o que é, talvez, seu maior atrativo, pois permite um diálogo em 
igualdade de condições. 

 
Assim, estimular os alunos à leitura diária e utilizar-se de métodos didáticos que fomentem 

essa prática em sala de aula, de maneira que oportunize o aluno a expressar emoções e ideias, é 

fundamental no desenvolvimento da criticidade, como também de habilidades comunicacionais.  

Nas aulas de História, um dos materiais elaborados para trabalhar o conteúdo sobre o 

descobrimento do Brasil foi o Varal das Memórias do nosso Brasil, confeccionado a partir de 

barbante, pregador de roupa e imagens retiradas da internet. Objetivou-se, por meio dessa 

metodologia, apresentar e compreender a história e os fatos marcantes do descobrimento do 

Brasil, utilizando-se da contação de história e das imagens para explanação da temática. 

 

Imagem 2 - Material pedagógico intitulado de Varal das memórias do nosso Brasil. Ceará, Brasil. 2020 

 
                Fonte: Autora (2020) 
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Na aula, ao início, os alunos, em duplas, foram incentivados a apreciar e identificar nas 

imagens detalhes e/ou personagens/objetos que remetessem à temática estudada. Em seguida, 

realizou-se a contação da história, utilizando-se das imagens para narrar os acontecimentos desse 

processo histórico do Brasil. Após a apresentação da história, abriu-se espaço para perguntas e 

esclarecimentos de dúvidas. Ademais, nesta aula, trabalhou-se com a produção de desenhos, a 

partir das imagens do varal, e a compreensão da história contada. A aula se revelou bastante 

produtiva e dinâmica, observou-se, nos alunos, interesse pelo assunto. Como atividade para casa, 

solicitou-se a leitura do texto do livro didático para aprofundamento do conteúdo. 

Nesse contexto, 

 
A contação de histórias é atividade própria de incentivo à imaginação e o 
trânsito entre o fictício e o real. Ao preparar uma história para ser contada, 
tomamos a experiência do narrador e de cada personagem como nossa e 
ampliamos nossa experiência vivencial por meio da narrativa do autor. Os 
fatos, as cenas e os contextos são do plano do imaginário, mas os sentimentos 
e as emoções transcendem a ficção e se materializam na vida real 
(RODRIGUES, 2005, p. 4). 
 

            A prática da contação de histórias proporciona nos alunos a compreensão dos 

acontecimentos da humanidade, de forma dinâmica e lúdica, bem como fomenta a prática da 

leitura e escrita. Além disso, a utilização de imagens nas aulas de história é uma fonte pela qual 

merece atenção do aluno e motiva neste indagações e interpretações, contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento intelectual e a criticidade.  

Outro conteúdo trabalhado na disciplina de História diz respeito aos instrumentos de 

marcação do tempo. Para explanação dessa temática, utilizou-se do relógio colorido, 

confeccionado a partir de tecido de TNT, folha de EVA, CD e papelão, além de imagens anexadas 

em um porta-retrato. Nessa aula, trabalhou-se a interdisciplinaridade, ou seja, conteúdos 

envolvendo a disciplina de Matemática, a saber: marcação do tempo em horas, minutos e 

segundo (Figuras 3 e 4). 

 

Figuras 3 e 4 - Material pedagógico denominado Relógio colorido. Ceará, Brasil. 2020. 

 

         
 Fonte: Autora (2020) 
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Preliminarmente, para o desenvolvimento da aula, explicaram-se a temática e os materiais 

didáticos. Neste momento, percebeu-se que alguns alunos mostraram desinteresse diante das 

atividades propostas. Sabe-se que na sala de aula, professores se deparam com situações desse 

tipo, porém são fatos que merecem atenção para efetivação da aprendizagem desses alunos. 

Diante disto, conforme a condução da aula e a participação da maioria dos alunos, os discentes 

que no primeiro momento não apresentavam interesse pelas atividades, decidiram participando. 

Outra resistência observada foi em relação ao trabalho em equipe proposto, houve dificuldade de 

formar equipes. Desta maneira, é necessário que desde os anos iniciais do processo formativo, 

sejam pensadas estratégias para o trabalho coletivo. 

Nesse contexto, o uso das metodologias ativas nas aulas, além de contribuir para 

participação e aprendizagem do aluno, permite também identificar pontos que merecem atenção 

no processo de ensino e aprendizagem, dentre estes, as relações sociais construídas entre os 

alunos. Além disso, por meio da interdisciplinaridade, observaram-se, nessa aula, as 

possiblidades de interação e relação entre as áreas do conhecimento, suscitando, assim, 

reflexões diante da prática docente.  

Para Fazenda (2008), 

A interdisciplinaridade é considerada uma nova atitude diante da questão do 
conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de 
aprender e dos paralelamente expressos, ou seja, uma nova maneira de olhar 
as questões de ordem epistemológica, metodológica e axiológica vivenciada 
pelos professores no seu cotidiano nas escolas, pois a interdisciplinaridade é 
essencialmente um processo que precisa ser vivido e exercido na sala de aula 
(FAZENDA, 2008 p.11). 
 

Diante disso, a interdisciplinaridade visa desenvolver, no processo de ensino e 

aprendizagem, a integração dos conhecimentos. Assim, por meio do trabalho interdisciplinar, o 

docente expande as possibilidades pedagógicas, frente às interfaces das disciplinas curriculares. 

Na aula de Ciências Naturais, para discussão do conteúdo sobre o sistema solar, adotou-

se o jogo pedagógico denominado Roleta dos Planetas. Para construção da roleta, utilizou-se dos 

materiais: papelão, folhas A4, cartolina colorida, um spinner e imagens dos planetas e do sol.  A 

roda era formada por 15 triângulos, sendo que 12 continham perguntas e três, casas de passa a 

vez. A roleta como recurso didático foi elaborada com objetivo de revisar os conteúdos sobre a 

temática estudada, bem como suscitar os conhecimentos apreendidos entre os alunos (Figura 5).  
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Imagem 5 - Material pedagógico denominado Roleta dos planetas. Ceará, Brasil. 2020 

 
                                     Fonte: Autora (2020) 

 

A princípio, explanou-se brevemente como seriam a atividade e as regras. Em círculo, a 

cada aluno, deu-se a oportunidade de participar, ao passo que o número era indicado pela seta, 

fazia-se a pergunta correspondente ao número pela professora e, então, o aluno respondia, caso 

não soubesse, os colegas replicavam. À medida que as questões eram selecionadas, realizava-se 

a discussão do assunto, partindo da ideia central das questões e dos esclarecimentos de dúvidas. 

Os alunos, em maioria, conseguiram responder corretamente à questão selecionada. Assim, por 

meio desse material didático, realizou-se a revisão dos conteúdos estudados, de forma dinâmica e 

participativa. 

Diante disso, enfatiza-se que os jogos são recursos pedagógicos importantes na prática 

docente, aguçam o interesse dos alunos pelos conteúdos, a dinamização da sala de aula, bem 

como promovem a socialização e concentração (BATISTA; DIAS, 2012).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A confecção dos materiais didáticos pedagógicos: panela de sopa de gêneros textuais, 

varal das memórias do nosso Brasil, relógio colorido e jogo roleta dos planetas, a partir de 

materiais de baixo custo e recicláveis, mostrou-se estratégia pedagógica que permitiu permear 

pelos métodos das metodologias ativas, dinamizando, assim, o processo de ensino e 

aprendizagem. Além disso, oportunizou o envolvimento e a interação dos alunos, durante a 

condução das atividades, de modo a suscitar a reflexão sobre o protagonismo destes durante as 

atividades. 

Diante disso, apesar do desinteresse de alguns alunos, em alguns momentos, as técnicas 

e abordagens pedagógicas aplicadas serviram para identificar dificuldades da turma e colaborar, 

desta forma, para o planejamento de estratégias, frente às fragilidades observadas. 

Assim, as metodologias ativas, no processo educativo, cada vez mais, tornam-se 

relevantes na prática pedagógica do professor, uma vez que colocam em cena o aluno como 

protagonista da própria aprendizagem e o escape do ensino tradicional. 
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Capítulo 28 

O ACESSO AO ENSINO SUPERIOR COMO FERRAMENTA NO DESENVOLVIMENTO, 

QUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA FRENTE OS PROCESSOS DE 

GLOBALIZAÇÃO 

 

ACCESS TO HIGHER EDUCATION AS A TOOL IN DEVELOPMENT, QUALIFICATION AND 

CONSTRUCTION OF CITIZENSHIP IN FRONT OF GLOBALIZATION PROCESSES 
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RESUMO: A globalização trouxe uma série de transformações que ao longo dos anos delinearam 
algumas mudanças nos contextos sociais, trazendo principalmente grandes mudanças no 
mercado de trabalho e profissional. O ensino superior influência de forma direta no 
desenvolvimento econômico do nosso país, pois, a sociedade começa a se preparar para suprir as 
necessidades que o mercado exige através do desenvolvimento de capacidades e habilidades de 
pensar e aprender estruturados dentro de um ambiente adequado, para que desta feita ocorra um 
processo de mudanças e inovações automaticamente aumentando a questão da produtividade.  A 
respectiva pesquisa analisa o papel do ensino superior nas qualificações profissionais e aborda os 
desafios enfrentados pelos professores na conclusão do ensino superior, além de descrever como 
o mercado financeiro responde às necessidades das universidades e instituições de ensino 
superior. O objetivo desta pesquisa é entender a importância de uma boa formação profissional, 
identificar as lacunas no sistema educacional do país e analisar o papel dos educadores no ensino 
superior nas universidades frente os novos contextos de globalização. A supracitada pesquisa 
mostra ainda as mudanças pelas quais, o ensino superior está passando, bem como a evolução 
das mudanças neste processo é os seus impactos em relação ao desenvolvimento educacional e 
social. 
 

Palavras - chave: Educação. Ensino Superior. Globalização. 
 
ABSTRACT: Globalization has brought about a series of transformations that over the years have 
outlined some changes in social contexts, bringing mainly major changes in the labor and 
professional market. Higher education has a direct influence on the economic development of our 

                                                             
1 Mestrando em Educação - UNISUL, Graduado em Pedagogia - CESSF, Especialista em Psicopedagogia 
Institucional – FIP e em Educação de Jovens e Adultos - UFCG, Gestor Educacional no Município de Sousa – PB e 
Professor no Município de Ipaumirim – CE. 
2 Mestrando em Saúde Coletiva - UNISANTOS, Bacharel em Enfermagem – UNESC, Enfermeiro da Atenção básica – 
Aparecida – PB. 
3 Mestrando em Educação - UNISUL, Licenciado em Matemática - UFCG, Especialista em Educação Matemática – 
CESSF e em Docência do Ensino Superior – ICETEC, Gestor Financeiro e Administrativo na Faculdade Gilgal – 
Sousa – PB. 
4 Mestre em Saúde Coletiva – UNISANTOS, Bacharel em Enfermagem – SANTA MARIA, Especialista em Gestão das 

Políticas de DST/AIDS, Hepatites Virais e Tuberculose – UFRN. 
5 Mestrando em Educação - UNISUL, Graduado em Matemática – CATÓLICA DE PERNAMBUCO, Graduado em 

Pedagogia – UVA, Especialista em Metodologia do Ensino da Matemática – UNIVERSIDADE GAMA FILHO. 
6 Mestranda em Educação - UNISUL, Licenciada em Letras - UEPB, Licenciatura em Educação Física – UFPE, 

Bacharel em Enfermagem – FAREC, Especialista em Educação Especial - UCAM e em Auditória em Enfermagem - 

UCAM, Professora na Rede Municipal de Ensino de Recife. 
7 Mestranda em Educação - UNISUL, Especialista em Metodologia do Ensino de Matemática - Faculdade Batista de 
Minas Gerais - IPEMIG, Educação, Minas Gerais – MG, Professora da Rede Pública Estadual em Maceió – AL. 
 



VIVÊNCIAS NA DOCÊNCIA: DO ENSINO BÁSICO AO SUPERIOR 255 

 

country, as society begins to prepare itself to meet the needs that the market requires through the 
development of capacities and abilities to think and learn structured within an appropriate 
environment, so that this time there is a process of changes and innovations automatically 
increasing the issue of productivity. The respective research analyzes the role of higher education 
in professional qualifications and addresses the challenges faced by teachers in completing higher 
education, in addition to describing how the financial market responds to the needs of universities 
and higher education institutions. The objective of this research is to understand the importance of 
a good professional formation, to identify the gaps in the country's educational system and to 
analyze the role of educators in higher education in universities in the face of new contexts of 
globalization. The aforementioned research also shows the changes that higher education is going 
through, as well as the evolution of changes in this process and its impacts in relation to 
educational and social development. 
 

Keywords: Education. University education. Globalization. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil o processo que diz respeito ao direito a educação é um direito social 

estabelecido pela Constituição Federal de 1988. Embora compreendemos que esse direito ainda é 

negado, gerando exclusão e vulnerabilidade a condições ínfimas de mobilidade social. Nesta 

perspectiva a busca que se constitui como um meio pelo qual possa ocorrer o processo das 

reduções das desigualdades sociais historicamente construídas no Brasil tem passado pelas 

políticas públicas que propõem o acesso ao ensino superior privado pelas camadas populares a 

fim de promover a democratização neste nível de ensino e uma gama de amplitudes de 

mobilidades e oportunidades na área na estrutura social posta. 

A educação passa então a assumir um papel de significativa importância no que diz 

respeito ao papel preventivo e paliativo da exclusão a partir da concepção de uma globalização 

que valorize a dignidade do ser humano na plenitude da vivência de todos os seus direitos e do 

seu desenvolvimento na vida social. 

Neste novo principio de globalização alguns preceitos são importantes tais como: a 

exigência de equidade, onde todos tenham um ensino de qualidade bem como garantias e 

oportunidades que englobem a todos, contextos que de certa forma evitariam a reprodução do 

ciclo de exclusão social, no qual as camadas mais baixas da população estão inseridas de forma 

continua, fazendo com que os mesmos tenham poucas oportunidades de superar sua situação 

socioeconômica precária. (BRASIL, 2007)                   

 Nesse estudo observam-se os inúmeros desafios enfrentados no processo de formação, 

pois, o processo de aprender exige ferramentas na construção de conhecimentos que nem 

sempre as universidades estão preparadas para suprir para as demandas estabelecidas ou 

necessitadas pelos indivíduos.  

O objetivo desse estudo consiste em compreender a importância de uma boa formação 

profissional, identificando as falhas no sistema educacional do país, bem como analisar o papel do 

educador no ensino superior dentro das universidades viabilizados por este novo contexto que se 

assemelha em relação aos processos de globalização que se constituem neste novo momento.   
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2. METODOLOGIA 

 

O percurso metodológico traçado neste estudo pautou-se numa pesquisa bibliográfica, 

com levantamento de dados sobre a importância do ensino superior e a qualificação que o 

mercado de trabalho exige, proveniente de um roteiro baseado nas questões definidas nos 

objetivos, bem como, a pesquisa que foi realizada através de análise de dados de pesquisas 

publicadas em sites de organizações governamentais e não governamentais, e pesquisas 

bibliográficas feitas em obras de autores conceituados na discussão em questão.  

Em um estudo bibliográfico o pesquisador deve entender os documentos como meios de 

comunicação, pois foram elaborados com algum propósito e para alguma finalidade, sendo 

inclusive destinado para que se tivesse acesso á eles. Assim indica que é importante 

compreender quem o produziu, sua finalidade, para que foi construída, a intencionalidade de sua 

elaboração e que não devem ser utilizados como depósito de informações. 

Em virtude de objetivar caracterizar o problema, classificá-lo e coletar dados sobre os 

analises de artigos e textos que retratem sobre a temática já que está se trata de uma pesquisa 

bibliográfica. A pesquisa foi desenvolvida com aparatos técnicos e práticos, a metodologia para 

coleta dos dados necessários ao acréscimo da pesquisa em questão, que atuarão como recursos 

didáticos, utilizar-se-ão: pesquisa bibliográfica.  

Com o propósito de enriquecer a pesquisa objetivando e dando características aos 

problemas foi desenvolvida várias pesquisas em sites, livros e revistas e artigos científicos com 

relação à temática exposta. Essa forma de pesquisa proporciona ajustes com o problema, 

permitindo o uso de levantamento bibliográfico. Para adotar o tipo de pesquisa, é importante que a 

priori, possamos perceber o que é uma pesquisa, ou seja, o seu desempenho enquanto aparato 

de análise teórica, prática e planejada. Silva et.al. (2004).     A 

Metodologia empregada trata-se de uma revisão bibliográfica, analisando artigos expostos e livros 

que abordam o tema. A pesquisa bibliográfica, segundo Silva (200, p.31) “se desenvolve por meio 

de material já elaborado, baseando-se principalmente em livros e artigos científicos”. 

Para a elaboração do presente estudo as seguintes etapas foram percorridas: definição da 

questão norteadora do problema e objetivos da pesquisa; estabelecimento de critérios de inclusão 

e exclusão das publicações seleção da amostra; busca na literatura; análise e categorização dos 

estudos, apresentação e discussão dos resultados (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Os Instrumentos e Procedimentos de Coleta de Dados utilizados no respectivo estudo 

foram através de um roteiro baseado nas análises bibliográficos, no que se refere o 

desenvolvimento das políticas públicas no que tange as ações de desenvolvimento do ensino 

superior, bem como a eficiências desses na formação de profissionais em nosso País. 
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3. A IMPORTÂNCIA DA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E OS DESAFIOS QUE ESSES 

ENFRENTAM DENTRO DO MERCADO DE TRABALHO. 

 

 

O mercado de trabalho atual exige muito dos profissionais e para isso é necessária uma 

formação acadêmica adequada no qual seja eficiente, técnica e objetiva, bem como subjetiva, 

rápida com muita criatividade na qual possa ser destaque em todos os contextos seja financeiro 

ou no ramo da produtividade. BRITO (2003). A efetivação do ensino superior privado no Brasil foi 

erguida com o propósito de reformularem seus projetos pedagógicos com o objetivo de suprir as 

mudanças e exigências que o mercado de trabalho capitalista exige sendo flexível, rápido e 

globalizado. BRITO (2003).  

A formação acadêmica do ser humano depende das leis que o mercado usa dentro da sua 

polivalência nas diversas formas de treinamento e nas mais variadas formações, onde o papel da 

educação vem rompendo barreiras ao longo dos séculos, especialmente no atual. A influência 

mutua entre o ensino superior e a esfera produtiva é um dos fatores principais para o 

desenvolvimento econômico. 

Desse modo, observar-se como esse nível educacional pode contribuir para a melhoria 

das condições socioeconômicas do país. ASEN E ARAUJO, (2015). Desse modo, entender a 

dimensão formativa é complexa é, portanto, necessário compreendermos que a dimensão 

formativa é complexa compreendida como: 

O objetivo da docência é melhorar os resultados da aprendizagem dos alunos 
e aperfeiçoar sua formação. Isso implica, sem dúvida, grandes esforços 
didáticos para adequar a organização dos cursos e os métodos de ensino 
utilizados aos diferentes modos e estilos de aprendizagem dos alunos e aos 
seus diversos interesses profissionais, já que se trata de alunos (ZABALZA, 
2004, p.190). 

 

No mundo atual o ensino superior revela novas demandas a exemplo disso é a diminuição 

de certos departamentos e a visão da interdisciplinaridade e a formação humanizadas ligada a 

novas técnicas com um ciclo principal de formação adequada a cada profissional.    

Segundo as colocações de ISAIA, (2006), esse relata que é indispensável que a educação 

superior exista um envolvimento entre professores e instituições que juntos possam desenvolver 

um trabalho articulado e cooperativo. O processo de formação acadêmica está interrelacionado 

com as instituições de modo trabalhar o aperfeiçoamento e formação possibilitando que o 

profissional seja capacitado ampliando seus conhecimentos e desempenho acadêmico.  

 

 

3.1 AS TENDÊNCIAS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO MODELO ATUAL 

 

O ensino superior no Brasil vem modificando o desenvolvimento e a economia bem como, 

a atuação e formação da mão de obra profissionalizada e técnica essa nova difusão vem 

transformando a forma com que as empresas se adaptam com as mudanças econômicas. A visão 

do crescimento econômico está ligada à evolução da educação com o objetivo voltado a melhorar 
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a capacitação dos trabalhadores para que a produtividade cresça e o número de erros seja cada 

vez menor. (Schutzer e Campos, p. 14. 2014). 

Contextualizando as ideias de FRANCO (2001), as inúmeras IES privadas estão visando o 

alargamento profissional que possam atender as demandas do mercado. Porém, muitas dessas 

não se preocupam com a formação fundamentada teoricamente e crítica que possibilite ao 

profissional fazer uma análise profunda da realidade social propondo alternativas na qual possa 

transformar o meio em que estão inseridos. 

A educação universitária de um país busca fundamentos diversos em princípios que 

fortaleçam desde a sua fundação até o seu desenvolvimento, para isso é imprescindível que a 

formação de novas ideias de melhorias e a construção de repensar a universidade seja revista, 

pois, no discorrer da história os valores vêm se modificando e as novas modalidades de ensino 

também precisa, se adequar de uma forma que o ensino seja repassado com criticidade, inovação 

e mudança para os indivíduos que dela estão se apropriando, analisando todo um sistema que o 

mercado atual vem aplicando.  

Para tanto, MENEZES, (2011), idealiza alguns pontos que são fundamentais para essa 

constitucionalização, ele explicita alguns principios que precisam ser modificados e superados 

principalmente pelas universidades latino-americanas, vejamos: 

 Analisar a importância do desenvolvimento sustentável: isso implica dizer que é 

necessário analisar os novos modelos de sustentabilidades do mercado que menos agrida a 

sociedade; 

  Atentar a revolução digital, ou seja, que as universidades estejam atentas à adequação 

desse sistema que é a revolução em todos os países;  

  A maioria das universidades tem feitos inúmeros gastos devidos às adequações que o 

próprio sistema exige e isso acaba fragmentando alguns fatores; 

 É indispensável uma universidade atrativa, que diminua a mobilidade dos alunos; 

 Diminuir a privatização da educação, controlando a qualidade dos serviços; 

 Que a profissão acadêmica não seja apenas um complemento salarial; 

 Que todos os seres sociais tenham acesso a um curso superior; 

 Proporcionar o fortalecimento das línguas regionais; 

 Estar sempre atento às corrupções acadêmicas e venda de títulos por instituições 

maniqueístas; 

 Que o fortalecimento das universidades seja intensificado entre os países, ampliando as 

fronteiras.  

O padrão de IES na atualidade é trabalhar de forma que atenda os dois modelos 

homogêneos, e modelos dinâmicos altamente heterogêneos, com o propósito de atender as mais 

variáveis demandas sociais especialmente quando se tratado mercado de trabalho, no qual, exige 

uma demando diferenciada em diversos perfis profissionais.  

O Ministério da Educação desenvolveu em 06 de junho de 2012 um Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos (CNCT), os mesmos constam treze eixos tecnológicos: 
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“Ambiente e saúde; controle e processos industriais; desenvolvimento 
educacional e social; gestão e negócios; informação e comunicação; 
infraestrutura; militar; produção alimentícia; produção cultural e design; 
produção industrial; recursos naturais; segurança; turismo; hospitalidade e 
lazer” (Brasil, 2012, p. 32). 
 

Assim, a importância da continuidade da expansão da educação superior tem sido 

reconhecida pela (UNESCO, 2006), com um número de 132 milhes de estudantes matriculados 

esses valores antes eram de apenas 68 milhões. No que se refere a busca pelo ensino superior 

nas últimas décadas mostra que o mercado está preocupado com a qualificação da mão de obra, 

já que com a qualificação dos funcionários consequentemente a melhoria na produtividade e 

competição comercial. 

 
 

3.2  O AVANÇO DA QUALIFICAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR E AS MELHORIAS PARA A 

VALORIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA TRABALHADORA NO CONTEXTO DA 

GLOBALIZAÇÃO. 

 
 

Segundo David (2017), os profissionais universitários precisam estar conscientes da 

representação que uma universidade traz na atualidade, é função da universidade proporcionar 

momentos de reflexão e debates com o objetivo de mediação na construção e reconstrução de 

conhecimentos, aliando-se a qualidade formal e a qualidade política, que são fatores essenciais 

na construção de novos saberes. 

 Com base nesse contexto, serão potencializadas as individualidades de cada um, serão 

constituídos novos conhecimentos e ocorrerá uma boa interação com os alunos, pois desta feita o 

professor começará a conhecer um pouco mais sobre os seus alunos, pois assim o professor 

universitário que se compreende neste novo século passará a se conscientizar sobre o seu papel, 

bem como o papel que o mesmo acarreta em relação ao exercício da sua profissão, vejamos os 

pensamentos de MASSETO (2003) em relação ao assunto. 

 “Os professores universitários começaram a se conscientizar de que seu 
papel de docente do ensino superior, como o exercício de qualquer profissão, 
exige capacitação própria e específica que não se restringe a ter um diploma 
de bacharel, ou mesmo de mestre ou doutor, ou ainda apenas o exercício de 
uma profissão. Exige tudo isso, e competência pedagógica, pois ele é um 
educador”. MASETTO (2003, p. 13). 

 

Desse modo, se mostra neste novo contexto global a importância de se trabalhar na 

profissão a capacidade de facilitar a interpretação e a melhoria no aprendizado, fortalecendo a 

coerência entre as discursões e ações. Outro ponto importante é a segurança na abertura e na 

crítica, bem como a valorização do diálogo para que haja interação entre aluno e professor. Pois, 

desse modo às informações terão mais clareza e objetividade ao serem repassadas.  

Nesse contexto, observa-se ainda que a educação neste contexto de globalização deva 

se retratar a educação para o desenvolvimento econômico e social, pois desta feita irá se 
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conhecer os aspectos relevantes da sociedade e o papel da educação superior nas suas funções 

e execuções dos últimos anos.  

Segundo a visão de Schutzer e Campos (2014), as tendências da educação superior são 

a ampliação da interdisciplinaridade e à formação humanística aliada à técnica, com um ciclo 

básico de formação. Essa percepção da importância às novas modificações do ensino superior já 

que a função da educação é o desenvolvimento econômico no qual evidencia a relação da mão de 

obra econômica e o desenvolvimento das tecnologias que se ampliam as difusões inovadoras e 

aptidões empresariais que se adaptam os novos desenvolvimentos da economia. 

O desenvolvimento do capital não está apenas em acumulação de bens em serviços, mais 

também esse processo está voltado no acompanhamento técnico, no qual engloba as estratégias 

administrativas da comunicação, no qual permite compreender os tipos de capital que 

correspondem ao físico e ao humano. Com base nessa linha de pensamento entende-se a 

importância do capital humano no desenvolvimento da educação superior nos seus mais diversos 

aspectos e contextos. (Schutzer e Campos 2014). 

Tendo como objetivos oferecer condições tanto para uma articulação mais dinâmica entre 

ensino e aprendizagem quanto para o desenvolvimento das potencialidades docentes de modo 

que estes possam ter condições de melhor compreender, interpretar e intervir no âmbito 

universitário com mais segurança e autonomia. Em meados da década de XX todos os países têm 

sofrido um acréscimo considerável no que se refere o crescimento do ensino superior segundo a 

UNESCO (2006), esse aumento passou de 13 milhões na década de 1960 para 82 milhões no ano 

de 1985, esses fatores em escala mundial, representam muito para o desenvolvimento do país. 

(Carvalho, 2011). 

Também se observa a preocupação com fatores como a descentralização e a 

democratização, saberes e fazeres aliados ao surgimento de novos espaços de trabalho 

cooperativos, criativos e inovadores até então automáticos dentro de nova relação temporal 

flexibilizaram decisivamente novas probabilidades de aprendizagem mais eficaz e indispensável 

na atualidade. (Carvalho, 2011). 

Portanto, são consideradas as características que demonstram pareceres eficazes, tendo 

assim agilidade nas mudanças tecnológicas vigoradas para o favorecimento da socialização do 

saber, promovendo a cognição dinâmica de conhecimento em curto prazo e tornando-o acesso 

democrático.  

Desse modo, é relevante que o ensino superior neste contexto de globalização fosse mais 

estimulado no que se refere aos custos e benefícios com o propósito de melhorar a modalidade de 

ensino que possa responder positivamente a demanda que precisa estar preparada para suprir a 

necessidade do mercado de trabalho. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Mediante a análise desse estudo é notável que a concepção de educação seja um fator 

inovador no qual favorece os docentes da probabilidade de uma ruptura com um estilo de ensino e 

aprendizagem voltada apenas em uma epistemologia positivista em que os conhecimentos tidos 

como fechados e prontos regem a uma didática da mera transmissão passiva de informações, 

passando a substituir por um caráter dialógico onde as atividades pedagógicas são desenvolvidas 

em lugares e tempos diferenciados. 

Mediante as análises feitas nesse estudo é notável que o ensino superior vêm sofrendo 

muitas transformações, principalmente adequações neste novo contexto de globalização que se 

aloja, também é perceptível a assimetria existente entre o setor público e privado na qual precisa 

de ações qualitativas que possa suprir as desigualdades que existe historicamente, desse modo, 

esperamos que as novas tendências no ensino possam repercutir de forma positiva no panorama 

do nível de ensino nesse País.       

É visível que a melhoria na qualificação do ensino superior tem favorecido o crescimento 

do capital humano, preparando esses para o crescimento da produção cientifica na perspectiva de 

um aproveitamento em massa dos formandos dentro das universidades. Sendo assim, a interação 

da educação superior traz mais suporte para economia e para o crescimento comercial, pois, com 

o surgimento das inúmeras profissões qualifica o setor econômico e social do País. 

Portanto, a prática das ações de humanização dentro das políticas e ações voltadas ao 

crescimento educacional possa ser atuante e eficaz que gere novos conhecimento e crescimento 

na formação de profissionais que atuem com criticidade e com capacitação para mudar os 

padrões burocráticos que dificulta o crescimento intelectual e do desenvolvimento de novas 

formações na inclusão de uma educação efetiva e atuante.  
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Capítulo 29 

O ENSINO RELIGIOSOS EM ITAMBÉ-PE E PEDRAS DE FOGO-PB :LIMITES E 

POSSIBILIDADES 

 

RELIGIOUS TEACHING IN ITAMBÉ-PE AND FIRE STONES-PB: LIMITS AND POSSIBILITIES 

Crévio Adelino da Rocha1 
  Luciano Trajano da Silva 2 

 

RESUMO: O artigo visa mostrar a realidade associada ao progresso de novas biologias, 
neurociência, filosofia e psicologia na busca de Deus e experiências religiosas. Novos conceitos 
desses ensinamentos, embora com algumas limitações, abrem as portas para repensar a 
Educação Religiosa (ER) como um terreno fértil para recuperar e desenvolver no universal, o 
fenômeno da espiritualidade para configurar a essência universal da religião, impulsionar sua 
primavera tão peculiar no Homo Sapiens. Portanto, é necessário ensinar a religião com cuidado, o 
que significa necessariamente levar em consideração a consciência da diversidade cultural com 
suas inúmeras e infinitas características presentes em diferentes culturas, respeitando a 
diversidade presente em cada uma delas. A dimensão espiritual deve ser escolhida como uma 
experiência de santidade nas profundezas e na totalidade de um ser humano, passando pela 
história da humanidade, extrapolando campos do senso comum que a limitam apenas aos 
contornos de uma instituição religiosa. 
 
Palavras chave: Ensino religioso; Espiritualidade; Aprendizagem significativa;  Transposição 
Didática. 
 
ABSTRACT: The article aims to show the reality associated with the progress of new biologies,  
neuroscience,philosophy and psychology in the search for God and religious experiences. New 
concepts of these teachings, although with some limitations, open the doors to rethink Religious 
Education (RE) as a fertile ground to recover and develop, in the plural and in the universal, the 
phenomenon of spirituality to configure the universal essence of religion, to boost its spring so 
peculiar at Homo Sapiens. Therefore, it is necessary to teach religion carefully, which necessarily 
means taking into account the awareness of cultural diversity with its countless and infinite 
characteristics present in different cultures, respecting the diversity present in each of them. The 
spiritual dimension must be chosen as an experience of holiness in the depths and in the totality of 
a human being, passing through the history of humanity, extrapolating fields of common sense that 
limit it only to the contours of a religious institution. 
 
Keywords: Religious education; Spirituality; Meaningful learning; Didactic Transposition 
 

INTRODUÇÃO 

 

O planeta Terra, com 510 milhões de quilômetros quadrados e quase 7 bilhões de 

habitantes, é um estágio fisicamente heterogêneo, onde são faladas 6912 línguas e onde existem 

4800 religiões somente no Brasil. Esses dados em si indicam uma grande diversidade étnica, 
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cultural, religiosa e técnico-científica. No entanto, certamente existem ações em todos os 

segmentos da humanidade que, embora praticadas em locais remotos e por diferentes povos, 

compartilham características comuns. 

Paradoxalmente, a unidade dentro dessa diversidade implica uma peculiaridade especial: 

a esperança de uma melhor compreensão de si mesmo e o segredo da origem de todos os 

segredos, tentando remover o véu do que está oculto em uma linguagem frequentemente 

criptografada, cheia de senhas e códigos secretos característicos de toda a cultura. É por isso que 

praticar mistério em diferentes tons configura um fenômeno religioso complexo e antigo. A prova 

disso é que existiam e ainda existem sociedades humanas que não têm ciência, arte ou filosofia. 

Mas não há sociedade sem religião.  

Segundo Moser (2009), no momento tão único na história, nunca tanto quanto o mistério 

sugerido por Michelangelo na imagem monumental da Criação, localizada na Capela Sistina em 

Roma, foi colocado com mais poder, é urgente tentar ver o sentido o espaço deixado entre o 

indicador de Adão e o indicador de Deus. Ao mesmo tempo, o artista sugere distância e 

proximidade, semelhança e diferença. 

É neste espaço pequeno e misterioso que uma linha intermediária fina e transparente é 

colocada (através da respiração do espírito) do corpo e espírito, humanidade e divindade.  

 A busca por um significado mais relevante, menos parcial e mais abrangente para ER 

está intimamente relacionada à maneira como percebemos o 'objetivo e a finalidade' deste 

currículo proposto nos regulamentos, uma vez que nenhuma busca por significado e valor é feita 

no vácuo.  

Neste sentido, a busca por uma nova maneira de trabalhar com ER ocorre no contexto do 

comprometimento com uma cultura dominante que abre oportunidades, mas também muitas 

limitações. No entanto, também devemos reconhecer que a cultura influencia a maneira como 

percebemos essa pesquisa. A mesma cultura também determina de maneira muito significativa 

como nossa busca por significado se desenvolve. Como educadores, nossa trajetória, procurando 

significados e valores, sugere que a dimensão holística e ética da existência humana é algo que 

não pode ser ignorado.  

Portanto, a ideia dominante que permeou este artigo baseia-se no pressuposto de adotar 

a categoria de espiritualidade para o desenvolvimento da educação, cujo princípio é alimentar o 

potencial desenvolvimento intelectual, emocional, social, artístico e espiritual de uma pessoa, abrir 

a porta que permite aos alunos estabelecer pessoalmente um diálogo místico. 

Dessa forma, procurou-se enfatizar o conhecimento e a experiência por meio de uma 

conexão intrapessoal e transpessoal, cuja educação pode levar à experiência transcendental, ao 

respeito à vida, a uma atitude de respeito e respeito antes da transcendência da origem de nossa 

existência. 

Deve-se levar em conta que o professor é um dos elementos mais importantes da 

mediação de uma tarefa educacional. No entanto, a possibilidade de desconstrução, construção, 

reconstrução de uma nova proposta para implantar um ER autêntico é imposta a um grande limite: 
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por exemplo, a aparente falha na preparação dos professores que atuam nessa disciplina, que na 

maioria dos casos são improvisados, revelando um grande desafio que deve ser superado pelas 

qualificações adequadas desses especialistas. 

 

CONTEXTO GERAL DO ENSINO RELIGIOSO: A SINTONIA COM OS CÚMPLICES TEÓRICOS,  

RECIPROCIDADES E ENTRELAÇAMENTOS 

 

Por que espiritualidade? Continuando nossa reflexão sobre o conceito de espiritualidade, 

descobrimos que a reciprocidade e o entrelaçamento entre Paul Tillich e Rafael Yus enriqueceram 

muito o debate educacional. A fim de alcançar o verdadeiro objetivo da educação holística, Yus 

atribui grande importância às questões espirituais, porque abrange os aspectos físicos, 

psicológicos, emocionais e espirituais de uma pessoa, para que seja transformada na educação 

geral da pessoa. Para esse pensador, espiritualidade refere-se à nossa verdadeira natureza, isto 

é, o eu intimamente relacionado à maior realidade espiritual, além de nós mesmos (YUS, 2002).  

O autor continua assumindo que a falta de espiritualidade é um fator chave no 

comportamento autodestrutivo. Abuso de drogas e álcool, sexo vazio, crime e desagregação 

familiar são causas de busca incorreta de relacionamentos interpessoais, mistérios e significados 

e fuga devido ao pânico sem uma fonte real e satisfatória (YUS, 2002).  

O teólogo e filósofo germano-americano Paul Tillich (2005), um dos pensadores mais 

expressivos do século XX, afirmou a existência de possíveis expressões culturais da 

espiritualidade humana, revelando as expressões especiais fornecidas incondicionalmente Essas 

expressões especiais são expostas como cultura. O autor estabeleceu uma rica relação entre 

cultura e religião, enfatizando que a expressão cultural ressoa com o conteúdo espiritual da vida, 

expressando o sentido final e mais profundo da vida, a espiritualidade da humanidade. É por isso 

que é crucial afirmar que os seres humanos são criaturas religiosas naturais.  

Estudando a situação do homem na sociedade moderna, o autor afirma que a perda da 

dimensão profunda, ou seja, a dimensão religiosa, espiritualidade, causa sérios danos.  

Essa verificação leva à conclusão de que a falta dessa propriedade humana é 

amplamente responsável pelo estado paradoxal de nossa evolução como espécie, quando a 

fragmentação em todas as esferas da vida humana, dividida em compartimentos e normalizada, 

levou a humanidade a desenvolver uma visão materialista, individualista, desprovida de 

espiritualidade e portanto, contrária ao princípio essencial para um ser humano (TILICH, 2005).  

Conclui-se que a dimensão espiritual, como elemento constitutivo de um ser humano, 

deve ser escolhida como uma experiência de santidade nas profundezas de todo o ser humano, 

penetrando na história da humanidade, extrapolando campos do senso comum que a limitam 

apenas aos contornos de uma instituição religiosa (TILICH, 2005). 

Expandindo levemente a questão, encontra-se um artigo sobre argumentos vivos: "Deus e 

espiritualidade nas perspectivas científicas pós-modernas: os limites e as possibilidades da nova 

biologia, genética e neurociência no campo da ciência religiosa" (QUEIROZ, 2009).  
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Ao realizar um amplo inventário sobre esse tema, fornecendo uma imagem clara e 

atualizada, além de fornecer uma rica indicação bibliográfica, o artigo é um convite para estudar 

cuidadosamente a área de pesquisa ainda embrionária no campo da biologia, genética e 

neurociência, em busca de Deus e experiências religiosas, apresentando um grande movimento 

nas ciências naturais para explicar os fundamentos biológicos e neurobiológicos da espiritualidade 

e das experiências religiosas (QUEIROZ, 2009).  

Certamente, estas pesquisas são um importante ponto de partida, abrindo as fronteiras 

para repensar a educação religiosa.  

Para manter essa reflexão, focada no encontro pedagógico da espiritualidade com a 

educação, o artigo de David Hay e Paul Socha (2005) "Um olhar sobre a ciência da 

espiritualidade" é muito importante. Procurando evidências empíricas de que a espiritualidade é 

sustentada biologicamente e não se baseia na construção social, os cientistas descobrem a 

existência de uma dimensão holística da experiência humana e postulam uma ética comum e um 

senso de imanência de uma experiência religiosa.  

Outro trabalho merece menção. O geneticista americano Dean Hamer (2005), autor de O 

Gene de Deus: como a herança genética pode determinar a fé, tenta provar a presença do gene 

responsável pela predisposição à crença, que ele atribui à espiritualidade.  

O gene isolado pelo geneticista e sua equipe no Instituto Nacional do Câncer nos EUA é 

identificado pela sigla VMat2, com evidências insuficientes, mas fortes o suficiente para defender a 

teoria do gene divino e postular a universalidade do fenômeno de "auto-transcendência" de 

Cloninger, fornecendo fundamentos empíricos que o justificam. Em suas conclusões, o estudioso 

confirma que as características da espiritualidade estão presentes em todos os assuntos e, 

portanto, levam à fé na hereditariedade, na existência de um fator genético (HAMER, 2005). 

Os pesquisadores alertam para não confundir espiritualidade com religião, porque a 

espiritualidade está relacionada às emoções internas das pessoas, e a religião se refere a um 

conjunto de regras e regulamentos organizados. Espiritualidade refere-se à percepção das 

pessoas sobre Deus ou o Criador, enquanto a religião aborda especificamente quem Deus é e 

suas ações (HAMER, 2005).  

Raul Marino Junior (2005), que utiliza uma riqueza da bibliografia mais recente, defende a 

promoção da neuroteologia por meio da neurociência. Novas descobertas em neurociência sobre 

crenças humanas. Com base em conclusões de pesquisas publicadas, sua proposta foi feita após 

pesquisas clássicas em genética e neurociência. De acordo com as conclusões dos 

pesquisadores, enfatizamos o ponto de vista estrutural de sua pesquisa, ou seja, o cérebro é o 

lugar da espiritualidade e a chave do mistério.  

Como enfatizado anteriormente, esses estudos ainda estão em sua infância, porque, 

apesar de suas possibilidades auspiciosas, eles devem estar cercados por uma atenção 

avassaladora de fronteiras e epistemologia (MARINO JR, 2005). 

No entanto, a contribuição desta exposição é antes de tudo apoiar a legitimidade da 

espiritualidade como categoria de ensino. Na superfície, pode-se considerar que a distribuição dos 
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elementos das condições de pesquisa lançou as bases para a determinação de uma nova ponte. 

Novos momentos de construção, diálogo e abertura até irritam, perturbam, perturbam e quebram 

barreiras raciais e religiosas, e barreiras raciais e religiosas giram em torno da adesão à energia 

renovável da natureza do arrependimento (MARINO JR, 2005). 

 

PRESSUPOSTO TEÓRICO METODOLÓGICO PARA UMA TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA  

 

Vale ressaltar que essa intenção está além do nível teórico da discussão, pois sua 

intenção é se desenvolver na direção de métodos de ensino que garantam princípios valiosos, 

como a educação pacífica que requer uma transição harmoniosa no campo. Diversidade, isto é, 

da perspectiva do "pluralismo religioso" (SANCHES, 2005), para o domínio universal, o nível 

espiritual inerente à humanidade é o processo de humanização através do diálogo inter-religioso. 

No entanto, é necessário perguntar: é suficiente? Como realizar a transposição no estilo 

de ensino que ajuda os alunos a realizar aprendizagens importantes?  

Diante de um tópico que atraiu tanta atenção, os princípios fornecidos pela psicologia 

educacional buscam apoio científico para refletir e revisar a organização e a disseminação de 

conteúdo no ER (SANCHES, 2005). 

O fator mais importante que afeta a aprendizagem é o conhecimento que o aluno já 

conhece. Descubra o que ele sabe e ensina com base nisso (AUSUBEL, 1980). Algumas 

proposições teóricas australianas sobre a aprendizagem significativa mais apropriada são 

apresentadas brevemente para explicar nossos pontos de vista sobre a entrega de conteúdo da 

ER.  

Ausubel (1980) discute diferentes tipos de aprendizado, mas focaremos apenas o 

aprendizado significativo.  

Para Ausubel, a aprendizagem significativa é descrita como um processo através do qual 

novas informações estão relacionadas a aspectos relevantes da estrutura cognitiva do indivíduo. A 

ocorrência desse tipo de aprendizado depende da fixação de novas informações em conceitos 

relacionados pré-existentes na estrutura cognitiva do aluno. A possibilidade de o conteúdo adquirir 

significado depende de sua inclusão no conjunto de conhecimentos existentes na estrutura 

psicológica do objeto. O fator mais importante é o que o aluno já sabe (AUSUBEL, 1980).  

Pode-se inferir dessa observação que o conhecimento prévio é o ponto de partida para 

buscar uma aprendizagem significativa. É por isso que insistimos em tomar a "espiritualidade" 

como ponto de partida e desenvolvemos todo o currículo de ER (AUSUBEL, 1980).  

Ausubel introduziu três materiais importantes que podem contribuir para a aprendizagem 

significativa. Os organizadores anteriores eram materiais introdutórios, caracterizados por serem 

claros e estáveis. Sua principal função é construir uma ponte entre o que o aluno já sabe e o que 

ele precisa saber. Para esse fim, "visa focar a atenção do aluno nos elementos ou atributos dos 

materiais de aprendizagem que podem não ser percebidos" (NOVAK, 1981).  
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De acordo com Ausubel, existem dois tipos de organizadores anteriores: organizadores 

descritivos, usados para introduzir materiais muito desconhecidos e fornecer sub-ramos 

relacionados; comparações, ambos usados para trazer novas ideias a conceitos basicamente 

similares (existentes) Integrados em conjunto para aprimorar a distinção entre novas ideias 

semelhantes, fundamentalmente diferentes, mas confusas (AUSUBEL, 1980).  

Neste ponto, deve ser esclarecido por que afirmamos que a espiritualidade pode ser 

considerada como material que facilita a aprendizagem significativa em ER. Essa estratégia de 

ensino baseada na experiência do aluno e no novo conteúdo com o tema da introdução ajudará as 

pessoas a entender estilos de vida novos e diferentes. Portanto, através do processo de 

exposição e comparação, seu conhecimento será aprofundado e enriquecido, e os alunos ficarão 

mais interessados (BOFF, 2009).  

A solução geral inclui explicar certas relações entre conceitos, destacar suas semelhanças 

e semelhanças e reconciliar contradições reais ou superficiais. Para obter integração e 

reconciliação com maior certeza, precisamos organizar as instruções para que "subam e desçam" 

na hierarquia conceitual à medida que novas informações surgem. É satisfatório começar com 

conceitos mais gerais, mas é necessário explicar imediatamente a relação entre os conceitos 

subordinados e eles e, em seguida, retornar ao novo significado dos conceitos de ordem superior 

por meio de exemplos (BOFF, 2009).  

A diferenciação progressiva é outro fator que contribui. Segundo Ausubel, a programação 

da matéria a ser ensinada deve seguir uma estrutura hierárquica. O conteúdo mais geral e 

inclusivo é apresentado passo a passo desde o início, com diferenças de detalhes e 

especificidade (AUSUBEL, 1980).  

O conceito de espiritualidade é o mais geral e, a partir desse momento, começaremos a 

diferenciar os inúmeros modos (monoteístas, politeístas, ateus) da espiritualidade viva. Para 

explicar melhor como isso é possível, são utilizadas as reflexões teóricas de vários autores sobre 

espiritualidade (BOFF, 2009).  

L. Boff enfatiza que a experiência espiritual não está necessariamente relacionada a 

doutrinas e crenças, mas à questão da atitude. Ele acrescenta que a espiritualidade é um 

processo de desenvolvimento contínuo. Portanto, para ter e cultivar a espiritualidade, você não 

precisa professar fé ou ingressar em uma instituição religiosa. A espiritualidade não é o monopólio 

de ninguém, mas é encontrada em todas as pessoas e em todas as fases da vida. Essa 

profundidade em nós representa a condição espiritual humana que chamamos de espiritualidade 

(BOFF, 2009). 

Numa interpretação semelhante, Mariá Corbí (2007) postula que a verdade espiritual 

silenciosa não pode ser substituída por instituições ou deuses religiosos.  

Nas novas sociedades globais, a espiritualidade não pode transmitir crenças que afirmam 

ser os únicos detentores da verdade e, portanto, excluir qualquer outra verdade. Toda tradição 

espiritual pode usar suas expressões, formulações, sinais e rituais com humildade, sem colocá-los 

acima de outras tradições (CORBÍ, 2007).  
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Toda tradição pode ser completamente verdadeira sem ter que pensar que você é único e 

exclusivo. Com a promessa e o amor de seguir a verdade, é necessário evitar a agressão contra 

outras tradições, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente ou de coração. Você terá 

que abolir as alegações que desacreditam outras tradições e ficar longe da pior tentação: ignorar 

outras tradições, porque ignorar outras tradições é ofensivo e desprezo (CORBÍ, 2007).  

Comte-Sponville (2007), outro teórico ateu, delega um atributo especial do homem à 

espiritualidade. No entanto, é importante considerar uma tese que indique religião e não-religião 

como um direito a ser garantido pela sociedade igualitária. Essa equação especial implica a 

obrigação de "proteger os dois (se necessário um contra o outro), impedindo-os de se impor pela 

força". Diante de tais prerrogativas, pode-se ver que a espiritualidade é uma dimensão humana 

santificada por ateus, monoteístas e politeístas, e, como tal, pode e deve proporcionar às pessoas 

experiências de crescimento e harmonia com o cosmos. 

Um esboço da proposta de transposição didática para os currículos em Itambé-PE e 

Pedras de Fogo-PB está agora esboçado, a fim de buscar a identidade pedagógica para este 

currículo. A transposição didática no PS deve favorecer ferramentas que permitam aos alunos 

expressar sua criatividade. É importante tentar adicionar elementos provocativos que despertam 

curiosidade, intriga, interesse; onde um aluno que gradualmente cria seu conhecimento; deve 

estar interessado neste tópico (NOUAILHAT, 2004). 

O método é baseado nas seguintes etapas:  

- apresentação do organizador anterior, desenvolvendo um caleidoscópio para observar e 

examinar a diversidade na unidade;  

- ler e discutir o artigo constitucional sobre o ER;  

- uma revisão dos conceitos anteriores (representações) dos estudantes sobre 

espiritualidade. 

Sobre essa etapa, Nouailhat (2004) contribui afirmando que, nesse ponto, você deve 

perguntar o que os alunos "pensam" e o que acontece com eles ao trabalhar em qualquer tópico. 

Este teste permite testar dois tipos de elementos: 

- elementos supostamente assimilados mais cedo durante o horário escolar, "pré-

requisitos" ou princípios básicos - cuja necessidade de novas aquisições se enquadra no escopo 

de conceitos que os tornarão compreensíveis;  

- elementos de outros campos, ideias já internalizadas sobre o assunto, "aquisições 

iniciais" - nas quais o conhecimento pode ser ampliado ou transformado se saturado de 

preconceitos. É necessário fazer um diagnóstico, sem esquecer quantas ideias "falsas" atuam 

como "verdadeiras"; a força com que eles podem se enraizar, especialmente no campo da 

religião; eles correspondem àqueles que os querem dizer, seu "modo de ver"; essas performances 

são a sua realidade, histórias e razões (NOUAILHAT, 2004). 

A primeira revisão das performances pode ser feita de maneira muito simples, com base 

em qualquer fato religioso: por exemplo, em torno de palavras como "Credo", "Ritual Sagrado", 
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"Procissão", "Relíquias", "Livro Sagrado", "Guru", " templo "," calvário "," ascetismo "etc 

(NOUAILHAT, 2004).  

- Incentivar a pesquisa exploratória por meio de uma entrevista da comunidade sobre 

espiritualidade.  

- Apresentação de um texto, preferencialmente científico, sobre espiritualidade.  

- Desenvolver um conceito de espiritualidade baseado na contribuição do aluno. 

- Retomar o texto sobre espiritualidade e identificar conceitos relacionados ao conceito 

geral e organizar o mapa conceitual com os alunos, enfatizando a diferenciação e integração 

gradual de conceitos mais gerais e de integração com conceitos subordinados e menos inclusivos 

(NOUAILHAT, 2004).  

A hipótese que foi defendida até agora, e o que será expandido a seguir é que a dimensão 

espiritual da humanidade não pode ser confiscada por uma única classe religiosa. A relação entre 

homem e absoluto transcende as fronteiras nacionais. Por exemplo, no monoteísmo, é possível 

encontrar diferentes experiências espirituais que mergulhem as pessoas na realidade divina e, de 

maneiras diferentes, tenham contato pessoal com o divino, transcendente, enfim, com Deus 

(NOUAILHAT, 2004).  

Indo um pouco mais fundo, observa-se que no cristianismo, no judaísmo e no islamismo, 

as religiões monoteístas mais famosas, encontraremos inúmeros grupos diferentes dessas raízes 

religiosas e, como consequência, entenderemos que cada um deles tem seu próprio modo de 

experimentar a experiência espiritual (NOUAILHAT, 2004). 

Na cerne dos debates sobre educação, é urgente determinar a importância da 

espiritualidade, especialmente para o que se pode chamar de educação integral. Especialmente 

porque a espiritualidade, como dimensão educacional, reconhecida ou não, está presente na 

escola por padrão, tornando-se um aspecto do currículo oculto. Talvez possamos dizer que essa 

dimensão está ancorada no ethos religioso, expressando algo mais do que um conceito simples.  

O ethos evoca algo mais profundo e decisivo, evoca o 'ninho', 'casa', 'abrigo', 'identidade', 

'consciência', 'eterna e misteriosa sede do Ser', onde as pessoas podem se encontrar 

profundamente com 'Ser' e, portanto, consigo mesma. Talvez essa seja uma das razões que 

levaram a antropologia cultural a dar ao fenômeno religioso um caráter universal, substituindo 

amplamente a tentativa pouco adaptada de declarar a morte de Deus, que por algum tempo 

causou febre no ateísmo e na secularização desde o século XX. (MOSER, 2004). 

Apesar de todas as características dos tempos modernos, especialmente a era moderna, 

a dissolução humana, a secularização e todas as reivindicações da morte de Deus, a humanidade 

ainda é uma existência religiosa. (BIGHETO; INCONTRI, 2003).  

Por outro lado, um retorno turbulento à educação religiosa (ER) nas escolas públicas. O 

artigo 19 da constituição federal do Brasil define o estado como secular. No entanto, prevê no 

capítulo sobre educação, via LDB (Lei nº 9.394 / 1996), que esse elemento do currículo é 

obrigatório no ensino fundamental, deixando opcional a presença do aluno (artigo 210 (1)); 
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transferência de competência absoluta para descartar o conteúdo e a maneira de exercer a 

disciplina nos sistemas de ensino estaduais e municipais (JUNQUEIRA, 2007).  

Então, para tentar resolver qualquer mal-entendido que levasse a contradições e lacunas, 

o próprio contratante assumiu a responsabilidade de mudar a arte. 33 por meio de um ato 

derivado do ato n. 9 475/97.  

De acordo com a referida lei, testemunhamos um estágio acelerado de desenvolvimento e 

implementação da educação religiosa nas escolas, o que significava que, na ordem dos diálogos 

sobre ER, as principais questões relacionadas à sua implementação efetiva deveriam ser 

examinadas cuidadosamente, como:  

- executar um projeto de ER adequado à natureza laica do estado;  

- adaptar o ER à diversidade de conteúdo do programa, atitudes políticas e crenças 

religiosas que ajudam a escola; 

 - definir que conteúdo e métodos escolher. 

Dito isto, as sentenças em torno do ER crescem naturalmente, o que explica a importância 

de decompor o assunto dessa faixa, dando a ele um penteado de cautela legítima, porque, a 

educação finalmente desempenha um papel importante no caminho da sociedade que cr ia e 

transmite crenças, valores, insights e interpretações sobre muitos aspectos de nossas vidas, 

incluindo questões de conflito, paz e violência. Contudo, ainda há muito a ser feito para aumentar 

a conscientização sobre o papel da educação, uma vez que comunica premissas que 

enfraquecem ou fortalecem nossa capacidade de viver juntos (DANIEL, 2002).  

Desse modo, a dimensão fundamental dessa reflexão reside em repensar o ER como uma 

base frutífera para a recuperação, reflexão e desenvolvimento na categoria plural e universal de 

"espiritualidade de trabalho" como conteúdo e estratégia de ensino. 

Como podemos repensar o ER em Itambé-PE e Pedras de Fogo-PB por meio de uma 

estratégia de conteúdo e ensino que defina tanto os seus limites quanto as suas possibilidades 

educacionais? 

Através do ER busca-se resgatar e compreender a espiritualidade do indivíduo visto que a 

educação desempenha uma função importante na maneira como as sociedades criam e 

transmitem crenças, valores, percepções e interpretações sobre muitos aspectos de nossas vidas 

e de quem somos. Argumenta-se que por meio deste, é possível fazer dos educandos seres 

humanos mais preenchidos espiritualmente.  

 

INTERFACES DO ENSINO RELIGIOSO EM  ITAMBÉ-PE  E  PEDRAS DE FOGO-PB 

 

 A docência do ensino religioso apresenta-se com nuances e desafios de aplicação legal. 

Assim, iremos analisar as especificidades em duas unidades educacionais, são elas: a 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Edgar Guedes da Silva, situada na zona rural de Pedras 

de Fogo, localizada no litoral sul da Paraíba e a  Escola José Antônio Bezerra de Menezes, 
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jurisdicionada pela Rede Estadual  de Pernambuco, situada na zona urbana de Itambé, localizada 

na Mata Norte. 

Na segunda fase de 2007 a 2010 ocorreram mudanças significativas, em  termos de 

normatização e métodos pedagógicos, através da Instrução Normativa nº 03/2008 no Ensino 

Religiosos das instituições de ensino da Rede Estadual de Pernambuco (LIMA, 2013) 

Segundo a Instrução Normativa nº 03/2008, o Ensino Religiosos no Ensino Fundamental 

deve ser: 

Parágrafo 1º O Ensino Religiosos ofertado obrigatoriamente pela Escola é de 
frequência facultativa para os alunos e será ministrada no horário normal da 
aula e em turno diferente no qual o estudante está matriculado. 
Parágrafo 2º  A oferta do Ensino Religioso  deverá expressar a diversidade 
cultura-religiosa da sociedade da sociedade onde a escola  será inserida, 
devendo ser desenvolvida sob a forma de seminários quinzenais de 04h/a, por 
turno, comtemplando todas as opções religiosas.(PERNAMBUCO, 2008, p. 15, 
grifo nosso). 

 
 

Dessa forma, a Rede Estadual de Pernambuco apresenta diretrizes condescendentes 

com a LDB 9394/96 e suas alterações. 

Logo, a escola José Antônio Bezerra de Menezes, eM virtude da pandemia, segue a 

organização de seminários quinzenais utilizando o ensino remoto através de videoconferência.  

Por outro lado, a Escola Municipal Edgar Guedes da Silva, apresenta um diferencial: as 

aulas de ensino religioso são dissolvidos no horário normal de aulas, perdendo assim o caráter 

facultativo da legislação vigente nacional. Esta particularidade justiça-se pela característica da 

autonomia  de um Rede de Ensino, formatada como  sistema, assim, adotando o Regime Especial 

de Ensino pelo ensino remoto. 

Entende-se, portanto, que as supracitadas unidades de ensino percorrem caminhos 

divergentes concernentes a observância da legislação. 
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RESUMO: O referido trabalho é resultante das experiências vivenciadas no âmbito do Estágio de 
Docência que se evidencia como espaço de aprendizagem da profissão, através do contato 
com práticas e saberes diversificados, oriundos da relação estabelecida com profess ores em 
exercício, potencializando aportes significativos e que podem reverberar na formação docente 
e assunção profissional. A investigação se fundamenta em uma análise qualitativa, pautada na 
metodologia da pesquisa-ação, no qual a observação-participante se configurou como 
procedimento de recolha de dados, auxiliado pelo caderno de campo. As ações desenvolvidas 
propiciaram a troca de conhecimentos entre professor titular de sala/estagiário/licenciandos, 
mediada pelas ações formativas, debates e inferências oriundos da trajetória disciplinar, em uma 
via de aprendizagem e produção de conhecimentos coletivos que alicerçam à docência, 
vislumbrando a importância do trabalho colaborativo na formação e na atuação como profissional 
da educação. 
 
Palavras-chave: Estágio. Docência. Experiências vivenciadas. Aprendizagem profissional. 
 
ABSTRACT: This work is the result of experiences lived within the scope of the Teaching 
Internship, which is evidenced as a space for learning the profession, through the contact with 
diverse practices and knowledge, coming from the relationship established with professors in 
practice, potentiating significant contributions and that can be reproduced in teacher training and 
professional responsibility. The investigation is based on a qualitative analysis which is guided by 
the action research methodology, in which the participant observation was configured as a data 
collection procedure, aided by the field notebook. As the proposed actions provide an exchange of 
knowledge between a full professor / intern / graduates, mediated by training actions, debates and 
inferences from the disciplinary trajectory, in a way of learning and producing collective studies that 
benefit teaching, envisioning an issue of the collaborative work in training and acting as an 
education professional. 
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Introdução 

 

A docência configura-se como uma profissão e, como as demais, é aprendida 

requerendo espaços preparatórios e voltados para o conhecimento de elementos essenciais 

para a atuação em uma sala de aula permeando a apreensão de saberes específicos, 

didáticos e pedagógicos, dentre outros, que possam contribuir no arcabouço e delineamento 

de estratégias que subsidiem o profissional em sua inserção no âmbito da atividade docente, 

bem como na postura crítico/reflexiva acerca da complexidade que norteia as contradições da 

conjuntura educacional. 

Assim, este trabalho resulta da experiência vivenciada na disciplina Estágio de 

Docência, componente curricular obrigatório do curso de Doutorado em Educação do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Ceará 

(PPGE/UECE), no qual se busca averiguar as reverberações do Estágio na aprendizagem da 

docência. As ações foram desenvolvidas no contexto da disciplina “ Matemática na Educação 

Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental I” durante o semestre letivo 2018.2. A 

referida disciplina é de natureza obrigatória e integra o currículo do curso de Pedagogia da 

referida universidade, no campus do Itaperi/Fortaleza. 

O estudo se evidencia como um instrumento oportuno de debates, análises, 

interpretações e inferências sobre as potencialidades do estágio na formação de professores, 

de forma que as experiências não remetam apenas a aspectos burocráticos em cumprimento 

as normas e exigências dos professores que ministram a disciplina de estágio no contexto 

das universidades, mas como ações efetivas e contributivas no processo formativo docente, 

em que seja estabelecida uma relação dialógica, culminando em melhorias coletivas para os 

professores em serviço e futuros professores, fator possível através das possibilidades de 

aprendizagens mútuas, pautados em Freire (2005, p. 69), ao afirmar que “toda prática 

educativa demanda a existência de dois sujeitos: um que aprendendo, ensina e outro que 

ensinando, aprende”.  

O estabelecimento da relação dialética entre a formação acadêmica e a atuação na 

iniciação docente podem propiciar a aquisição/aperfeiçoamento de conhecimentos, saberes e 

diálogos que possibilitem a problematização e análise de elementos que se fazem presentes 

na ação docente, em uma via produtora de inferências e saberes que promovam a troca 

mútua de experiências entre professor em serviço/futuro professor.  

 

O estágio e suas contribuições na formação docente 

 

Lima (2012) expõe o Estágio de Docência como espaço de aprendizagem da 

profissão, através do contato com práticas e saberes diversificados, oriundos da relação 

estabelecida com professores em exercício potencializando aportes significativos e que 

possam reverberar na formação docente e assunção profissional em um viés que estimule os 
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docentes a aprenderem continuamente; bem como a compartilharem conhecimentos e 

angústias fomentando a colaboração, produção e sistematização de saberes que perpassam 

à docência. 

Ademais, o Estágio pode se configurar como ação de promoção da pesquisa na e 

sobre a prática, não como uma atividade com finalidade apenas com viés identificatório dos 

aspectos negativos que se fazem presentes no trabalho docente, mas sim, de busca por 

caminhos conducentes a superação das limitações pessoais e profissionais do professor, de 

forma que a docência possa ser vislumbrada como práxis remetendo a função social da 

educação, que é educar para o exercício da cidadania, em uma postura emancipatória e 

crítica (PIMENTA e LIMA, 2012). 

Os conhecimentos e atividades que integram a matriz referencial de formação docente 

almejam que os futuros educadores adquiram uma base teórico/metodológica que lhes permita a 

compreensão complexa de aspectos inerentes ao seu campo de atuação profissional, tais como a 

escola, os sistemas de ensino e as políticas voltadas ao campo educacional. Nesses termos, Lima 

(2008) advoga que o estágio de docência se evidencia como um campo fecundo de formação 

acadêmica, pessoal e profissional para o futuro ingresso como professor, através da análise, 

avaliação e reflexão crítica possibilitada pelo atrelamento entre a teoria e a prática. 

Lima e Pimenta (2006) evidenciam que a associação entre teoria e prática, propiciada 

pelas vivências e experiências no estágio de docência, podem possibilitar aos futuros professores 

a reflexão da práxis por intermédio da observação com aqueles que já possuem experiência na 

atividade docente, oportunizando discussões reflexivas sobre a atividade profissional onde a 

mediação dos formadores e o campo teórico podem contribuir na sistematização de fundamentos 

que corroborem numa formação coerente com os anseios e necessidades profissionalizantes dos 

formandos, de forma que estes possam ter elementos que os auxiliem, futuramente, na sua 

atuação em sala de aula. 

 

Metodologia 

 

A pesquisa se fundamenta em uma análise qualitativa em que o ambiente natural 

representa a fonte direta de evidências, tendo como objetivo a interpretação do processo e os 

significados deste em um viés compreensivo do objeto de estudo (GIL, 2007). Como método 

investigativo utilizou-se a pesquisa-ação objetivando a apreensão da problemática e o 

conhecimento relacionado à sua ocorrência, vislumbrando possibilidades analíticas provenientes 

da participação no contexto investigado potencializando respostas e sistematização de saberes, 

em consonância com as indagações norteadoras do estudo (TRIPP, 2005). 

As ações inerentes as experiências vivenciadas no âmbito do Estágio de Docência foram 

desenvolvidas entre os meses de julho e dezembro de 2018, em que o estagiário integrou-se ao 

grupo, que era formado pelo professor titular da disciplina e 32 estudantes do curso de Pedagogia, 

no turno diurno, o qual a aula iniciava-se as oito da manhã e encerrava-se as onze horas, todas as 
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segundas-feiras. 

Em adequação as questões éticas da pesquisa, conforme explicita Severino (2014), não 

será divulgado o nome dos sujeitos participantes do processo formativo, preservando a identidade 

dos mesmos, de forma a não lhes proporcionar nenhum dano ou prejuízo. 

As atividades realizadas no âmbito do estágio supervisionado consistiram no 

acompanhamento e desenvolvimento de estratégias planejadas em conjunto entre docente da 

turma/estagiário, bem como na participação em discussões e trabalhos propostos no percurso 

formativo inerente a disciplina. 

A observação-participante se configurou como procedimento de recolha de dados, 

auxiliada pelas anotações provenientes do caderno de campo, que contribuiu nas análises, 

interpretações e inferências oriundas da experiência vivenciada no decurso do Estágio. 

 

Resultados e discussões  

 

No encontro inicial com a turma foram realizadas as apresentações individuais do 

professor, estagiário e dos estudantes, almejando a identificação de todos os envolvidos no 

processo de condução da referida disciplina, bem como a evidência das expectativas relacionadas 

à trajetória formativa de desenvolvimento das ações a serem executadas no delineamento 

disciplinar. 

Posteriormente, foi explicitado o programa da disciplina, mediante exposição dos 

objetivos, conteúdos a serem abordados e as referências norteadoras para o desenvolvimento das 

ações propostas, buscando mesclar atividades de cunho teórico e prático, pois como nos afirma 

Severino (2002, p. 46) “ a teoria separada da prática seria puramente contemplativa e ineficaz 

sobre o real; a prática desprovida da significação teórica seria pura operação mecânica, atividade 

cega”. 

Em relação ao delineamento dos conteúdos curriculares, trabalhou-se na perspectiva de 

que o conhecimento matemático deve ser sistematizado com um sentido, um valor e uma 

finalidade na vida dos educandos com os quais o professor irá interagir, remetendo a sua 

importância histórica e social em uma via contextualizadora, sem perder de vista o rigor científico 

e a ética profissional que devem estar presentes na vida e trabalho do professor. 

Foram trabalhadas as diretrizes oficiais para o ensino da Matemática, contemplando 

aspectos relativos aos objetivos e conteúdos direcionados ao trabalho com a referida disciplina na 

educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, conforme orientações contidas nos 

PCN’s (BRASIL, 1997). O referido documento explicita o erro como elemento importante no 

processo de ensino, devendo este se constituir como diagnóstico de avanços e dificuldades, 

oportunizando análises acerca de limites e possibilidades individuais e coletivas da turma com a 

qual o professor interage. O documento explicita a resolução de problemas como um elemento 

fecundo no processo de ensino matemático, no qual os discentes possam mobilizar estratégias 

próprias de resolução em uma perspectiva autônoma e emancipatória. 
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Emergiram discussões acerca da aprovação da Base Nacional Comum Curricular - BNCC 

(BRASIL, 2017), documento norteador que trata sobre a base de conhecimentos a serem 

delineados no âmbito formativo discente. O mesmo expõe os conteúdos a serem trabalhados e 

que os alunos devem aprender em cada série, sendo implementado como lei e política de Estado, 

sendo composto por cinco unidades temáticas: números, álgebra, geometria, probabilidade e 

estatística, grandezas e medidas. A referida lei explicita a busca por responder matematicamente 

as questões do dia a dia, centralizando o processo de ensino nas habilidades a serem 

desenvolvidas/aperfeiçoadas pelos alunos em seu percurso escolar. 

A BNCC explicita as habilidades e competências a serem trabalhadas no processo de 

ensino, objetivando a aprendizagem discente em uma perspectiva de que a formação não seja 

pautada apenas no enfoque dos conteúdos curriculares, mas que promovam relações com 

situações práticas/cotidianas, em que o estudante seja sujeito da sua própria aprendizagem, em 

uma postura ativa e não apenas contemplativa. 

Nesse sentido, os licenciandos explicitaram a necessidade do trabalho na sala de aula 

com os estudantes ser iniciado com uma ação preditiva acerca do que estes já possuem, uma vez 

que os mesmos trazem consigo os conhecimentos espontâneos que seriam aqueles advindos das 

experiências sociais vivenciadas no cotidiano, que podem servir de mote e auxiliar na 

sistematização da aprendizagem, possibilitando aos educandos vislumbrarem a equidade entre a 

matemática escolar e social, desmistificando a mesma como ciência difícil, estática e sem uso na 

resolução de situações que perpassam a vida pessoal dos estudantes. 

Desse modo, Nascimento, Castro e Lima (2020) explicitam que o conhecimento 

matemático deve ser abordado por intermédio do estabelecimento de uma relação dialógica entre 

professor/aluno/conhecimento, de forma que a matemática seja vislumbrada como um instrumento 

de leitura de mundo e não como algo desvinculado da vida dos estudantes. 

Posteriormente, foram trabalhadas as questões sobre operações matemáticas básicas, 

momento em que os futuros professores expuseram a premência do trabalho com situações 

diversificadas, contemplando uso de algoritmos e de situações problemas, aguçando a 

curiosidade dos estudantes em que estes pudessem buscar estratégias para resolverem as 

situações propostas, no qual o erro possa ser um instrumento valioso na análise acerca de 

caminhos que o estudante escolhe para desenvolver o procedimento resolutivo, na objetividade de 

contribuir no aperfeiçoamento do raciocínio lógico/abstrativo discente, evidenciando caminhos 

múltiplos de condução a resolução dos questionamentos e não somente aquele explicitado pelo 

professor em que o discente possa agir de forma autônoma e seja incentivado a pensar e não 

somente repetir. 

O professor regente de sala sempre buscava envolver os alunos e o estagiário de 

docência nas discussões atinente aos conteúdos abordados em sala de aula, promovendo 

equidade entre aspectos teóricos e práticos, expondo a relevância atrelativa entre ambos em uma 

via produtora de significados em que um possa ressignificar e conceder sustentação ao outro. 
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Um outro aspecto presente nos momentos formativos da disciplina, remetia ao diálogo 

pautado em Freire (2009), ao afirmar que este se configura como um mecanismo de mediação 

entre sujeitos em um determinado ambiente. Nesse sentido, o professor sempre oportunizava que 

todos participassem das discussões, debates e atividades em sala em uma formação crítica e 

participativa, de forma que todos pudessem se sentir integrados ao grupo com segurança para 

expor seu ponto de vista sem medo de serem repreendidos. 

O estágio de docência representou uma oportunidade de aprendizagens colaborativas 

entre todos os envolvidos, em que os sujeitos integrantes do processo formativo (professor, alunos 

e estagiários) puderam expor seus conhecimentos, vivências e experiências oportunizando ao 

outro a ampliação dos saberes e práticas que são essenciais para o exercício docente, 

vislumbrando a profissão como algo desafiante, mas também como oportunidade de contribuir em 

melhorias e transformações sociais coletivas por intermédio do desenvolvimento da capacidade 

crítica e mobilizadora para a luta por uma sociedade mais justa e igualitária.  

No que concerne a metodologia empregada no decurso da disciplina, esta consistiu na 

adoção de elementos diversificados, contemplando desde aulas expositivas orais perpassando a 

realização de seminários temáticos e oficinas pedagógicas. Nesta premissa o papel do professor 

remeteu a função de facilitador, possibilitando aos estudantes o papel de protagonistas da sua 

própria aprendizagem, como nos afirma Freire (2005, p. 47) “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar a possibilidade para a sua produção”. Assim, os alunos também devem 

ser responsabilizados por sua própria aprendizagem construindo um repertório próprio de 

conhecimentos e estratégias que os auxiliem na inserção profissional.  

No que concerne à proposta avaliativa da disciplina, esta mesclou elementos quantitativos 

e qualitativos mediante a realização de atividades individuais e grupais, perpassando a 

participação dos indivíduos nas ações planejadas e executadas na trajetória formativa, bem como 

o trabalho cooperativo entre os pares na premência de efetivação da aprendizagem.  

 

Considerações Finais 

 

As experiências vivenciadas no âmbito do Estágio se constituíram como momento 

fecundo e oportuno de aprendizagem da profissão docente, propiciada pela troca de 

conhecimentos entre professor titular de sala/estagiário/licenciandos, mediada pelas ações 

formativas, debates e inferências, oriundos da trajetória disciplinar, em uma via de produção de 

conhecimentos coletivos que alicerçam à docência vislumbrando a importância do trabalho 

colaborativo na formação e na atuação como profissional da educação superando o isolamento e 

a individualidade que não reverberam em melhorias na vida e trabalho docente. 

No delineamento do trabalho curricular, emerge a questão da relação entre a Matemática 

do cotidiano com a Matemática escolar, uma vez que a presença do conhecimento da disciplina 

no contexto formativo estudantil remete a sua relevância social, denotada pelo seu uso como 

mecanismo de interpretação da realidade, visto que praticamos Matemática em nosso dia a dia de 
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forma intencional, ou não, desde a compra do pão na padaria da esquina até a escolha por um 

caminho mais curto do trajeto de casa até a escola. Assim, estas situações se evidenciam como 

propulsoras de equidade entre teoria e prática onde o saber seja sistematizado como instrumento 

de interpretação e intervenção sobre a realidade e não como ação estática e vazia de significação. 

Diante do exposto, afirma-se que o delineamento das ações realizadas no âmbito do 

Estágio de Docência contribuíram na formação inicial dos futuros docentes, no incremento do 

repertório do professor titular de sala e no conhecimento pessoal e profissional do estagiário, de 

forma que estes sujeitos possam verificar a importância da matemática como conhecimento que 

propicia a compreensão e intervenção sobre a realidade, emergindo a necessidade do 

estabelecimento de estratégias diversificadas que despertem o interesse e a curiosidade dos 

estudantes, cabendo ao professor o papel de mediador e facilitador de tal processo objetivando a 

efetivação da aprendizagem. 
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Capítulo 31 

O MEMORIAL DESCRITIVO COMO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO CURSO 

PROFUNCIONÁRIO TURMA 2015 DO IFPR - EAD 

 
Fábio Roberto Petroski1 

 Marlene de Oliveira2 

 
RESUMO: Esta proposta de estudo tem apresenta o processo avaliativo do memorial  descritivo 
na percepção dos discentes, do curso em nível Técnico em Secretaria Escolar e Multimeios 
Didáticos - Profuncionário, na modalidade de Educação a Distância. A  metodologia utilizada 
baseou-se na pesquisa bibliográfica e a de campo com abordagem quali-quantitativa. O objeto de 
estudo está à luz de sete autores renomados no campo da educação. Destacam-se seis tipos de 
avaliação que são descritos na pesquisa, sendo: (a) processual, (b) formativa, (c) mediadora, (d) 
participativa, (e) tradicional e (f) portfólio. O objetivo geral é verificar como é visualizado pelos 
discentes o memorial e descrever quais foram os seus conhecimentos sobre o modelo. Os 
objetivos específicos  referem-se  em identificar os instrumentos de avaliação do curso  e o 
feedback do tutor responsável sobre as avaliações.  A questão  norteadora está baseada na 
problemática do processo de avaliação do memorial descritivo percebido pelos discentes. 

 
Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem. Educação à Distância. Profuncionário. 
 
ABSTRACT: This study proposal presents the evaluation process of the descriptive memorial in 
the perception of the students, of the course at the Technical level in the School Office and 
Didactic Multimedia - Profuncionário, in the Distance Education modality. The methodology used 
was based on bibliographic research and field research with a qualitative and quantitative 
approach. The object of study is in the light of seven renowned authors in the field of education. 
There are six types of evaluation that are described in the research, namely: (a) procedural, (b) 
formative, (c) mediator, (d) participatory, (e) traditional and (f) portfolio. The general objective is to 
verify how the memorial is viewed by the students and to describe their knowledge about the 
model. Specific objectives refer to identifying the course evaluation instruments and the 
responsible tutor's feedback on the evaluations. The guiding question is based on the problem of 
the evaluation process of the descriptive memorial perceived by the students. 

 
 

Introdução 

 

O processo histórico voltado ao termo avaliação, muitas vezes, é confundido com punição, 

o qual impõe ao indivíduo pensamentos pré-conceituais sobre a forma em que está sendo 

utilizada esta avaliação. Quando falamos em avaliação, habitualmente nos referimos aos 

resultados obtidos pelos sujeitos, a qual se busca o tempo todo observar e pensar as situações 

didáticas, que envolvam o aluno e o professor, com a intenção de que esta, possa servir de base 

para a reflexão, tomada de consciência e de decisões sobre a prática desenvolvida. Conforme 

Luckesi (2003, p.37), “[...] O ato de avaliar não é um ato impositivo, mas sim um ato dialógico, 

amoroso e construtivo. 
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Desta forma a avaliação possibilita uma melhoria na qualidade do ensino está voltada a 

melhorias, no qual o docente assume um papel fundamental neste processo, sendo um 

investigador/esclarecedor, organizando experiências significativas de aprendizagem. 

Assim, através do seu modo de agir, criando e recriando alternativas adequadas dentro do 

processo pedagógico, observando o conhecimento de cada aluno, respeitando suas dificuldades 

para delinear a aprendizagem. 

Com isso, a avaliação é um instrumento muito importante na efetivação do aprendizado, 

sua forma se dá através de práticas avaliativas que efetivam a aquisição do saber. Cada 

instrumento utilizado no processo avaliativo dependerá do olhar do professor, ou seja, ele poderá 

utilizar diversos recursos. Dentre estes, a maioria  presencia  um  item  fixo sobre a avaliação da 

aprendizagem que é a prova de caráter descritivo, neste caso, o professor terá que realizar, porém 

a sua condução nesta realização poderá ser de acordo com seu estilo e também o modelo da 

turma. O foco principal da avaliação é efetivar um diagnóstico preciso sobre o ensino desenvolvido 

e não o classificar de qualquer forma. 

A avaliação está inserida em todos os campos da sociedade, e no curso Profuncionário, a 

avaliação se dá na forma de memorial descritivo, cujo objetivo é relatar a prática desenvolvida no 

decorrer do curso, como também o que agregou em seu próprio meio profissional. 

Assim, docente responsável pela turma antes de mais nada proporciona a escuta e o 

acolhimento aos discentes, observando seu desenvolvimento durante os encontros e, 

posteriormente, aplicando a avaliação sugerida a cada encontro semanal, de forma tranquila e não 

em caráter punitivo. Após, pode diagnosticar possíveis intervenções que trarão resultados 

positivos tanto na prática como ao desenvolvimento pessoal e profissional do aluno. 

Esta proposta de estudo tem por objetivo geral pesquisar se o processo avaliativo do 

memorial descritivo na percepção dos discentes contempla e possibilita a construção do 

conhecimento. Os objetivos específicos destacam-se em identificar os instrumentos de  avaliação 

do curso e se os discentes recebem um feedback do tutor responsável sobre as avaliações 

demonstradas. A questão norteadora desta pesquisa foi baseada na problemática de como o 

processo de avaliação através do memorial descritivo é percebido pelos discentes. A justificativa e 

a escolha do tema surgiram com as discussões e reflexões durante as aulas de avaliação da 

aprendizagem 

O curso Profuncionário do IFPR turma 2015, na modalidade à distância, do eixo 

tecnológico Desenvolvimento Educacional e Social, através de pesquisa aplicada aos 980 alunos 

de 9 escolas do município de Curitiba, dos Cursos Técnico em Multimeios Didáticos e Secretaria 

Escola. 

O artigo está estruturado em cinco seções, sendo: introdução; referencial teórico que 

aborda conceito sobre avaliação, memorial descritivo e o universo do curso pesquisado; 

metodologia utilizada para o desenvolvimento do estudo; análise dos resultados da pesquisa e por 

último as considerações finais. 

 



VIVÊNCIAS NA DOCÊNCIA: DO ENSINO BÁSICO AO SUPERIOR 284 

 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Conceitos de Avaliação 

 

A avaliação tem sido constituída historicamente por mecanismos de organização de um 

trabalho lógico, legitimando o fracasso ou a produtividade.  Sendo parte de um processo em que 

na atualidade ganhou um espaço nos mais amplos conhecimentos, requerendo novos contrastes 

de observação e prática dos sujeitos envolvidos neste processo avaliativo, apontando 

preocupação em superar vieses positivistas e classificatórios das práticas avaliativas, 

perpassando por estes valores, as quais se tornam mais éticas, com juízos conscientes, de 

respeito às diferenças e com um compromisso leal ao processo de ensino aprendizagem. 

O processo de avaliação é compreendido como uma investigação, tanto da parte do aluno 

como a do professor. O conhecimento se torna dinâmico, estando sempre em construção, tendo a 

possibilidade de ampliar seu aprendizado de forma social, interagindo com o percurso educativo. 

Ninguém nasce feito, ninguém nasce marcado para ser isso ou aquilo. Pelo 
contrário, nos tornamos isso ou aquilo. Somos programados, mas, para 
aprender. A nossa inteligência se inventa e se promove no exercício social de 
nosso corpo consciente, constrói-se, não é um dado que, em nós, seja um a 
priori da nossa história individual e social. (FREIRE, 1993, p.104). 

 
Com isso, o aprendizado não acontece sozinho e sim faz parte de um todo, desse modo 

sempre estamos apreendendo algo, seja através de um diálogo, troca de olhares, enfim, 

aprendemos inúmeras formas, através da percepção dos dados, em que compreende um 

processo o qual: Compreender significa intelectualmente aprender em conjunto, comprehendere, 

abraçar junto, “[...] inclui, necessariamente, um processo de empatia, de identificação e de 

projeção. Sempre intersubjetiva, a compreensão pede abertura, simpatia e generosidade” 

(MORIN, 2000, p.94-95). 

Destacam-se seis tipos de avaliação, que são descritos na pesquisa, sendo: (a) 

processual, (b) formativa, (c) mediadora, (d) participativa, (e) tradicional e (f) portfólio. 

 

Quadro 1 – Tipos de avaliação 

Avaliações Definição Autores 

Processual 

 

Trata-se de uma bússola 
orientadora do processo de 
ensino, serve também como 
uma averiguação da 
aprendizagem. 

(WEISZ, 2000 & BEHRENS,  

2005) 

 

Formativa 
 

É uma prática significativa a 
favor da aprendizagem, 
deixando de lado julgamentos 
e sim contribuindo para o 
aprender a aprender. 

 

ESTEBAN, 1997 & 
PERRENOUD, 1999) 
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Mediadora 
 

Baseia-se no trajeto do 
conhecimento de forma 
mediada, dialógica e 
integrada. 

 
 

(HOFFMANN, 2005) 
 

Participativa 
 

Estimula a aprendizagem 
obter condições simultâneas 
entre o docente/discente. 

 

(FREIRE, 2000 & RIOS, 
2008) 
 

Tradicional 
 

Centra-se no professor e seu 
rendimento ocorre por testes e 
provas. 

 

(WACHOWICZ E 
ROMANOWSKI, 2003 & 
KRAEMER, 2006) 
 

Portfólio 
 

Coleção de arquivos, 
estruturados em áreas de 
interesse com progressos 
diários. 

 

(GELFER E PERKIM, 1998) 
 

 

A partir destes, pode-se compreender que existem diferentes formas e maneiras de 

entender as avaliações, sendo possível observar que a cada geração e dependendo da instituição, 

esta, utiliza formas e métodos de ensino diferenciados. Assim, cada modelo apresentado traz uma 

ideia de como ocorre o processo ensino e aprendizagem. 

“A avaliação é uma ferramenta da qual o ser humano não se livra. Ela faz parte de seu 

modo de agir e, por isso, é necessário que seja usada da melhor forma possível”. (LUCKESI, 

2011, p.137).O aprender depende do desejo afetivo a obter o conhecimento e transcrevê-lo ao 

efetivo aprender, sendo o papel do docente observar se este saber/avaliação está sendo  válida  

ou precisa remodelar. Exigindo um maior comprometimento do docente e um maior envolvimento 

por parte do discente, desenvolvendo uma construção rica de saberes na aprendizagem. 

Conforme Paulo Freire (1977, p. 27): “[...] o conhecimento exige uma presença curiosa do sujeito 

em face do mundo. Requer uma ação transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca 

constante. Implica em invenção e em reinvenção [...]”. 

Partindo deste pressuposto, a partir das definições repassadas, a finalidade no processo 

de aprendizagem é identificar quais práticas estão concernentes aos educandos e os instrumentos 

utilizados dentro da avaliação promovem uma aprendizagem significativa e com qualidade a estes. 

 
Memorial Descritivo 

 

Conforme Manual da Prática Profissional Supervisionada (2015, p.12) o memorial 

descritivo refere-se a um: 

Documento que será chamado de ficha de frequência, que o aluno utilizará 
cada vez que for para a prática profissional e que tem como objetivo relatar 
todos os problemas detectados, com a finalidade de contribuir para o relatório 
final (...). 

 
Contudo, o memorial descritivo é elaborado passo a passo, o qual é construído através 

das impressões que foram estudadas durante o percurso da aprendizagem. Nele, podem ser 

descritos, acertos, vitórias, avanços, falhas, dúvidas dentre outras  informações  que  se  julgarem 
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necessárias, de acordo com cada docente e o modo em que é solicitado. Assim, a finalidade de 

expor o que foi vivenciado no decorrer de um processo educativo, descrevendo reflexões dos 

encontros realizados, como também registrando emoções e descobertas nesta trajetória. 

Não se trata de algo pronto e fechado com roteiro rígido, mas faz parte de um processo 

contínuo, que espelha e acompanha o processo do aprender, promovendo uma  auto-avaliação.  

É por meio do memorial que é possível desenvolver uma avaliação ao longo do período  de  cada 

disciplina/módulo, incluindo a troca de experiências e outras ideias que o educando considere 

importante. 

 
O Projeto Profuncionário 

 

O Profuncionário é um projeto da Rede e-TecBrasil, que contempla os servidores das 

escolas estaduais e municipais, promove uma ampliação do universo do  conhecimento  nas áreas 

de atuação da instituição, sendo uma oferta. O Instituto Federal do Paraná – IFPR, em parceria 

com a SEED – PR (Secretaria Estadual de Educação) e  Município  de  Curitiba,  através da SME 

(Secretaria Municipal de Educação), vem oferecendo seus diversos espaços para a formação 

destes profissionais, promove em escolas públicas, a formação de todos os funcionários inscritos 

no curso, sendo uma formação  compatível em sua atuação.Neste sentido o Decreto 7.415 de 30 

de dezembro de 2010 afirma que: 

A política nacional de formação dos profissionais da educação básica dispõe 
sobre a formação inicial em serviço dos funcionários da escola. Entre seus 
objetivos fundamentais, está a valorização do trabalho desses profissionais da 
educação, através do oferecimento dos cursos de formação inicial em nível 
técnico proporcionado pelo Profuncionário. (MEC. N°: 251. p. 11 – 12, 
Dez.2010). 

 
No campo do trabalho, inserem-se segmentos técnicos3 como: Secretaria Escolar, 

Multimeios Didáticos, Alimentação Escolar e Infraestrutura Escolar. Cada área contempla módulos 

diversificados que se fazem presentes no cotidiano escolar, de forma que possam ampliar as 

visões e contribuir para a melhoria do meio educacional. 

Tanto o Instituto Federal do Paraná, como as instituições parceiras, tem como objetivo 

principal contribuir para a formação destes funcionários, desenvolvendo um novo sentido no 

modelo metodológico utilizado anteriormente, qualificar e melhorar cada vez mais o processo  de 

ensino e aprendizagem. 

Conforme o Manual da Prática Profissional Supervisionada do Profuncionário, o art.6º diz 

que: 

 

                                                             
3 O curso Técnico em Secretaria Escolar e Multimeios Didáticos contemplam três componentes curriculares, sendo: 
núcleo de formação pedagógica com nove disciplinas; núcleo de formação técnica geral com três disciplinas e o 
núcleo de formação específica com doze disciplinas. Cada qual se desenvolve com 40 a 60 horas. Totalizando 1200 
horas. Além disso, existe a Prática Profissional Supervisionada que são acrescidas 300 horas, perfazendo um total de 
1.500 horas de curso. Sendo que oitenta horas ocorrem no primeiro componente curricular e as outras duzentas e 
vinte horas no último componente. 
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As atividades de formação e desenvolvimento pedagógico do curso serão de 
competência de instituições de ensino público, credenciadas pelo MEC, 
mediante coordenação pedagógica com o acompanhamento da Secretaria de 
Educação Tecnológica. (2015, p.10) 

 
A cada prática realizada, o aluno fará anotações que irá compor  seu  relatório final, com 

isso estas descrições contemplam a efetivação do memorial descritivo, desta forma, a elaboração 

contará com um relatório descritivo de todas as práticas levantadas, em conjunto com demais 

relatos a serem construídos e em seguida aprimorados ao final de cada disciplina. Após todas as 

compilações realizadas será acrescido como base como projeto  final e  inserido no portal AVA – 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, como avaliação final do curso. 

 

METODOLOGIA 

 
O presente estudo teve como base metodológica a pesquisa bibliográfica e a de campo, 

pautada na abordagem qualitativa e quantitativa. Desta forma, segundo Boccato (2006), a 

pesquisa bibliográfica busca compreender a resolução dos  problemas,  por  meio  de referenciais 

teóricos que foram publicados, analisando e refletindo sobre as contribuições desenvolvidas na 

temática proposta. Na pesquisa de  campo,  conforme  Gonsalves  (2001, p.67): 

A pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que pretende buscar a informação 
diretamente com a população pesquisada. Ela exige do pesquisador um 
encontro mais direto. Nesse caso, o pesquisador precisa ir ao espaço onde o 
fenômeno ocorre, ou ocorreu e reunir um conjunto de informações a serem 
documentadas [...]. 

 
Assim, a abordagem qualitativa se pauta na  exploração  de  características e  cenários 

dos indivíduos, que não podem ser tabulados numericamente. Sendo coletado através de 

observações e descrições específicas. Nas palavras de Minayo (2010, p. 57): 

 
(...) é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, 
das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que 
os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si 
mesmos, sentem e pensam. 

 

Na abordagem quantitativa, as características são identificadas através de dados 

numéricos, utilizando gráficos e outros meios que apresentem status deste segmento. Para 

Richardson (2008), a abordagem quantitativa, refere-se à busca por dados estimados da 

pesquisa, sendo utilizadas  bases  numéricas, que possibilitem a descrição da pesquisa aplicada, 

e assim possam proporcionar a classificação dos dados e se  necessário,  indagar  às 

intervenções. 

O processo da pesquisa bibliográfica ocorreu por meio de análises de documentos, 

artigos científicos, dissertações, livros, entrevistas e observações.  Inicialmente  foi realizada uma 

análise documental sobre o processo de avaliação no memorial descritivo. Em seguida, houve 

uma entrevista com a Coordenação responsável pelo curso do Profuncionário, averiguando como 

é feito o processo avaliativo deste e quais os instrumentos utilizados. Na sequência, após a coleta 
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dos dados, a compilação das informações descritas  através da busca dos referenciais teóricos e 

artigos científicos estas serviram para iniciar as sínteses necessárias nas considerações finais do 

projeto. 

 
APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Foram elaboradas perguntas semi estruturadas com oito questões, sendo seis de caráter 

quantitativo e duas de caráter qualitativo, aplicadas aos 980 alunos do  Estado  do  Paraná 

através do questionário online, dos Cursos Técnico em Multimeios Didáticos e Secretaria Escolar, 

do IFPR, turma 2015 na modalidade de Educação à Distância, do eixo tecnológico 

Desenvolvimento Educacional e Social4, com o objetivo de contribuir para novas reflexões acerca 

do que está sendo desenvolvido, possibilitando o repensar nas práticas utilizadas e direcionar 

novas visões ao processo de ensino/aprendizagem utilizado  atualmente.  Tivemos 131 

respondentes, com um recorte de 13,37% (treze vírgula trinta e sete por cento), conforme gráficos 

demonstrativos a seguir, na primeira questão onde foi abordada a importância da avaliação no 

processo de ensino. 

Gráfico 1 – A realização de avaliação no processo de ensino aprendizagem é importante? 

       Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Considerando as respostas apresentadas, o resultado observado foi que 95% dos 

discentes acreditam que a realização da avaliação é importante na efetivação  do  conhecimento e 

os 5% restantes opinaram que o uso não é importante. Neste sentido,  o  instrumento  avaliativo 

impulsiona reflexões na aquisição do conhecimento, sendo assim, estas se fazem presentes 

através do modelo utilizado no decorrer do curso, neste caso o  “memorial  descritivo”, tem como 

base o agregar e direcionar pensamentos  voltados  à  aprendizagem. Desta forma, a realização 

da avaliação é necessária, pois contribui para a efetivação de uma aprendizagem significativa no 

âmbito do ensino e aprendizagem. 

A questão número 2, apresenta três itens necessários sob o processo de avaliação  que  

os discentes consideram importante.  

 

 

                                                             
4 Compreende atividades relacionadas ao planejamento, execução, controle e avaliação de funções de apoio social, 
pedagógico e administrativo em escolas públicas e privadas e demais instituições. Os serviços de desenvolvimento 
social vão além do espaço escolar e buscam a integração do indivíduo na sociedade, bem como melhoria de sua 
qualidade de vida 

95% 

sim 

não 

5% 
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Gráfico 2 – No processo de avaliação, o que mais lhe chama aatenção referente a estes quesitos: 

                 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observa-se que a maioria representada por 46% considera importante o conhecimento, 

33% a mediação do professor/auxílio e 21% o esforço necessário na aquisição  da aprendizagem. 

De acordo com o observado, a finalidade da aprendizagem enumera alternativas variáveis 

e olhares significativos do próprio indivíduo. Logo, o conhecimento em si é o mais favorável, pois 

no momento de asserção ao processo avaliativo. O aluno perpassa  por mediações de caráter 

contributivo que elevaram a aquisição pela busca do conhecimento. 

Na questão número 3 são apresentados cinco instrumentos de avaliação e  indagado 

quais se fazem presentes durante o curso. 

 

Gráfico 3 – Dentre estes instrumentos de avaliação, quais se fazem presentes no decorrer do processo ensino 
aprendizagem do seu curso? 

   Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Verificou-se que 85% das respostas destacaram o memorial descrito, 11% exercícios 

diversos e 4% trabalho em grupo.  Entende-se que os instrumentos  direcionados  no  percurso do 

curso estão agregados a uma dinâmica descritiva, a qual desenvolve características individuais e 

coletivas, realizadas através da prática supervisionada, utilizando a ficha de frequência do 

memorial descritivo. Estes trazem ganhos na aquisição da aprendizagem. 

Através do memorial descritivo, o qual foi o maior resultado apresentado,  este contempla 

reflexões sobre as práticas vivenciadas nas instituições de ensino. Desta forma, o instrumento 

descrito, contribui muito na aquisição da aprendizagem. 

. A questão número 4 evidencia a percepção dos critérios que estão sendo utilizados no 

curso se são considerados de forma válida ou inválida. 
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Gráfico 4 – Você acredita que estes critérios utilizados para aavaliação da aprendizagem 
estão sendo válidas? 

                 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Demonstrou-se que 98% estão sendo válidas com a proposta do  curso  e os 2% não 

estão satisfeitos. 

Evidencia que as alternativas relacionadas à avaliação estão sendo utilizadas de forma 

contributiva ao processo ensino e aprendizagem. Os critérios apresentados estão relacionados 

com o processo de avaliação da aprendizagem, no que tange a aquisição do conhecimento. 

Assim, estas contemplam um aprovar e/ou desaprovar responsabilidades sob a  medida avaliativa 

adotada. 

A questão número 5 aborda o nível das avaliações, sendo condizentes  com  a prática  

dos encontros realizados. 

 

Gráfico 5 – O nível utilizado nas avaliações está concernindo com a prática dos encontros 

                 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Verificou que 98% dos discentes estão de acordo com a proposta  e 2%  condizentes com 

a prática estabelecida. 

Convalidou-se que o grau utilizado está sendo válido com a proposta apresentada. Este 

traz reflexões que aferem o desenvolvimento dos discentes a cada prática realizada. A prática 

utilizada observa o andamento das avaliações no sentido de aquisição ao conhecimento. Para um 

grande número de alunos o modelo de avaliação contempla a busca pelo conhecimento e assim 

promove uma continuidade no processo avaliativo utilizado. 

A questão número 6 apresenta seis métodos de avaliação inerentes ao processo de 

ensino/aprendizagem, de acordo com o conhecimento de cada discente. 
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Gráfico 6 – De acordo com seu conhecimento, que tipo de avaliação é adequada para ser utilizada no processo 
de ensino aprendizagem do curso ofertado? 

                 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Verificou-se que 38% sob a avaliação mediadora, 22% a participativa,  3%  a tradicional, 

11% o portfólio, 8% processual e 18% a formativa. 

Diante dos conhecimentos prévios identificados, o modelo avaliativo mais apropriado 

voltado à aprendizagem, faz-se presente na prática mediadora. A qual auxilia o discente encontrar 

os resultados de uma forma dialógica, aproximando a vivência do educando e integrando o 

conhecimento repassado pelo professor. Diante disto, durante o percurso educativo/aprendizagem 

é encontrada inúmeras barreiras etc., as quais são essenciais neste processo, ou seja, “os ditos 

erros”, se fazem presentes e não se desenvolvem como forma punitiva, mas sim contributiva, 

possibilitando uma construção do conhecimento de forma benéfica à aprendizagem, sem utilizar 

julgamentos e sim adequando outras práticas de acordo com a necessidade do educando. 

Além das questões semiestruturadas, aplicou-se duas perguntas qualitativas com o 

objetivo de conhecer como o aluno está percebendo os instrumentos de avaliação no curso, 

deixando aberto a sugestões. 

A primeira questão aborda se a prática avaliativa está contribuindo ao crescimento 

profissional. Esta ocorre através do instrumento avaliativo que está sendo utilizado no curso. 

Assim, os discentes descreveram se ela contribuiu ou não e justificam sua resposta. 

 
Quadro 2 – Respostas qualitativas sobre instrumentos de avaliação 
 

 
   Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 
 

Diante das variáveis encontradas, estas perfazem a importância da reflexão sobre os 

instrumentos visualizados, contribuindo para um crescimento no âmbito profissional. Ainda assim, 

observou-se através das respostas, a contribuição desta prática avaliativa de forma satisfatória, 

pois cada discente teve a oportunidade de colocar com suas palavras o que esta avaliação traz 

para ele (a). 

avaliação formativa: 

avaliação mediadora: 

avaliação participativa 

avaliação tradicional: 

38% 

avaliação por Portfólio 

22% 

18% 

avaliação processual: 8% 3% 
11% 
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Dentre esta forma vivenciada, a troca de informações auxilia e muito no processo de 

ensino aprendizagem resultando em não apenas compreender todo este processo, mas sim 

promovendo a ampliando novos olhares e condutas na direção das práticas realizadas. 

E a segunda questão refere-se a sugestões no processo  de avaliação  do  curso, o qual,  

os discentes destacaram percepções relevantes que poderão ser acrescidos no 

desenvolvimento das avaliações. 

Quadro 3 – Respostas qualitativas sobre sugestões para o processo de ensino 

          Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Desta forma, através das sugestões acima descritas, a proposta em andamento está 

concernindo com o aprendizado, porém alguns quesitos foram levantados, sobretudo, para que 

possa aprimorar o desempenho didático à aprendizagem. Os discentes  sugeriram  que  haja mais 

discussões em sala no momento “presencial” e/ou no virtual através de chats/fóruns, interagindo e 

facilitando à aquisição da aprendizagem  de forma  contínua.  Pode-se perceber que utilizar mais 

mediações no desenvolvimento das atividades, como também realizar exercícios diversos para 

que se obtenha mais facilidade na memorização dos conteúdos propostos estarão contribuindo 

para uma melhoria no processo de ensino aprendizagem. Estes foram alguns itens que marcaram 

a ideia central das sugestões descritas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal observar o instrumento de avaliação 

nominado memorial descritivo contribui para a aprendizagem e,  possivelmente,  no  crescimento 

profissional. A avaliação da aprendizagem do objeto de estudo está pautada na construção do 

conhecimento, entre a teoria e a prática supervisionada. Esta ocorre através das aulas 

presenciais, em que os discentes realizam a troca de ideias e informações acerca dos conteúdos 

propostos do curso. 

Assim, algumas percepções foram encontradas no decorrer da pesquisa, as quais 

trouxeram reflexões quanto ao processo de ensino e aprendizagem. No que tange  à aquisição  do 

conhecimento, a proposta do memorial descritivo está de acordo. Diante das análises dos dados a 

maior avaliação descrita pelos discentes foi a mediadora com trinta e oito por cento. 

Desta forma, a base no resultado desta pesquisa, pauta-se no processo avaliativo, 

demonstrando a percepção da avaliação de forma significativa para os discentes/docentes. 

Está muito bom como está ocorrendo até agora. Estou satisfeito com as 
avaliações e o curso. Tutores preparados para o ensino aprendizagem. 

O processo que está sendo utilizado está de acordo com a expectativa. 

Sugiro que as avaliações sejam continuas levando em conta todo o processo que o 
aluno está inserido, toda a forma com que ele manifeste interesse em aprender, ou 
seja, um processo continuo estando sempre em aprendizagem. 

A interação com o professor e as discussões em sala de aula são importantes 
para a aprendizagem e aplicação dos conteúdos na prática. 
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Entretanto as reflexões seguem padrões metodológicos voltados a práxis formativa como também 

mediadora. Inicialmente foram  realizadas orientações básicas para que o aluno  possa se 

desenvolver, na medida do seu desenvolvimento é observado o seu percurso na aprendizagem, 

assim sempre que necessário é realizada a intervenção de caráter contributivo sem punições, mas 

sim que possa elevar o aprendizado. Conforme as análises realizadas o memorial descritivo está 

contemplando a construção de um conhecimento coletivo, mediado pelo Professor Pesquisador 

de Turma. 
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Capítulo 32 

O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM E O PROTAGONISMO DOS ESTUDANTES: 

DESAFIOS E POSSIBILIDADES  

THE TEACHING-LEARNING PROCESS AND THE PROTAGONISM OF STUDENTS: CHALLENGES AND 

POSSIBILITIES 

 

Mauro Nunes Cordeiro1 
Mauro Nunes Cordeiro Filho2 

Marilze Assunção Alves Cordeiro3 
 

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo analisar o processo de ensino-aprendizagem 
brasileiro, refletindo sobre desafios e possibilidades para a disciplina de matemática no ensino 
fundamental. Para tanto, lançamos mãos de referencial bibliográfico, somando a experiência de 
regência em sala de aula. Assim, trata-se de trabalho teórico, qualitativo, com breves comentários 
de prática. Na política nacional de educação encontramos a idealização de uma escola que 
permite, a partir da interdisciplinaridade, uma formação integralizada. Na prática, o uso de 
monitoria escolar para auxílio e fortalecimento do processo ensino-aprendizagem, prioriza a 
autonomia e o protagonismo do estudante. Como conclusão tem-se que apresentar a matemática 
a partir da realidade que estamos inseridos, e utilizar a monitoria para com esse fim, pode tornar a 
aprendizagem mais eficiente, despertando múltiplas habilidades. 
 
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Política nacional de educação. Monitoria. Conhecimento 
contextualizado. 
 
ABSTRACT: This work aimed to analyze the Brazilian teaching-learning process, reflecting on 
challenges and possibilities for the discipline of mathematics in elementary school. For that, we 
used bibliographic references, adding the experience of conducting in the classroom. Thus, it is a 
theoretical and qualitative work, with brief comments on practice. In the national education policy, 
we find the idealization of a school that allows, based on interdisciplinarity, comprehensive training. 
In practice, the use of school monitoring to aid and strengthen the teaching-learning process, 
prioritizes student autonomy and protagonism. As a conclusion, it is necessary to present 
mathematics based on the reality we are inserted in, and using monitoring for that purpose, can 
make learning more efficient, awakening multiple skills. 
 
Keywords: Teaching-learning. National education policy. Monitoring. Contextualized knowledge. 
 
1 Introdução 

 

Ao olharmos para o processo de ensino-aprendizagem, podemos dizer que este se 

estabelece como a relação entre sujeitos, através de modos de execução, na transmissão e 

assimilação ativa de saberes. Aluno e professor se encontram no espaço escolar e, ainda que o 

ensino não se limite a esse ambiente, é lá onde desenvolve-se as principais habilidades didáticas 

de cunho educativo. 
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Além do ambiente e dos recursos adequados, esse processo exige a predisposição de 

todos os envolvidos, a fim de haver um resultado favorável para educando e educador. No 

entanto, nem sempre essa interação se dá de forma totalmente positiva, podendo acarretar, no 

cerne dessa comunicação, ruídos dissonantes. Tais ruídos – que podem ter natureza intrínseca ou 

extrínseca – apresentam-se como dificuldades no ensino-aprendizagem. 

Os métodos de ensino-aprendizagem estão alheios às mudanças sociais: a relação 

educação-sociedade é uma conjuntura que deve, nesses termos, ser considerada. Nas duas 

primeiras décadas do século XXI, já conseguimos identificar consideráveis rupturas sociais, 

composta por transformações que se revelam tanto no comportamento globalizado, como na 

massificação da informação. 

Percebe-se que, muitas vezes, a estrutura didática recorrente prioriza apenas ações 

diretivas do ensino, quando na verdade o comprometimento com a educação aponta numa 

direção interativa – que está para além de aula expositiva e resolução de questões. Portanto, a 

didática utilizada não pode ser descompassada à contemporaneidade. É exigência ao profissional 

da educação, uma releitura dos métodos e técnicas, buscando-se novas estratégias 

metodológicas a fim de solucionar as novas dificuldades. 

A mudança acontece principalmente pelo esvaziamento de alguns costumes, para o 

transbordamento de outros: é uma mudança propriamente dita, com o condão de criar 

paradigmas, apresentando novos rumos, novas competência e, também, novas dificuldades. 

Considerando essa realidade, duas situações nos saltam os olhos e problematizam: diante das 

mudanças na sociedade brasileira, quais são os desafios da educação? E mais, como tem se 

dado o processo de ensino-aprendizagem?  

De maneira ampla, ergueu-se como objetivo dessa pesquisa analisar o processo de 

ensino-aprendizagem aplicado na educação brasileira. De forma específica, pretendeu-se 

compreender a adequação da proposta do ensino de Matemática, no ensino fundamental, às 

mudanças contemporâneas. Importou-nos identificar e analisar os desafios enfrentados pelos 

agentes do processo ensino-aprendizagem, quais sejam, professores e alunos. E ainda, relatar a 

prática de monitoria escolar. 

Essa pesquisa se justifica uma vez que se propôs a refletir os desafios do processo de 

ensino-aprendizagem, particularizando a disciplina de Matemática; a fim de perceber quais os 

principais desafios e possibilidades. Desta forma, essa temática é relevante tanto para o gestor-

administrador educacional, ao pedagogo, bem como ao professor. Isso, porque, os insere em 

situações escolares cotidianas. 

 

2 Política educacional brasileira: a crise da educação e uma educação em crise 

 

O processo educacional no Brasil inicia-se de forma bastante seletiva. O ensino básico, 

que alfabetizava e promovia o letramento, era privativo apenas a algumas camadas sociais. O 

acesso à escola ou aos livros era reservado à uma pequena parcela da população brasileira. 
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Acontece que a ideia de universalização do ensino, como hoje conhecemos, se dá 

somente após a Constituição Brasileira de 1988 (artigo 205), que trouxe em si o ideal de 

redemocratização da nação. Desta maneira, alavancam-se os primeiros passos mais concretos 

para oportunizar o estudo a todo o povo. Nesse sentido, o ensino passa a ser um direito, oferecido 

pelo Estado de forma gratuita, com o apoio e responsabilidade da família e toda a nação. 

A partir da universalização do ensino, é possível identificar mudanças mais consistentes – 

antepostas desde a década de 1970 –, dada as mudanças voláteis no contexto histórico 

internacional. Casemiro de Medeiros Campos nos explica que, “com o fim da guerra fria, 

estabeleceu-se a hegemonia do capitalismo e a substituição do conflito velado entre os países por 

uma profunda reflexão entre os governos dos países centrais” (CAMPOS, 2016, p.123). De toda 

forma, isso favoreceu para que os países com economia capitalista, em emergência (como o 

Brasil), investissem mais em educação. Desta maneira, o sistema educacional, no modelo em que 

encontramos se ergue pela pulverização de fatores socioeconômicos, que convergiam à uma 

urgente reforma educacional. 

O cenário internacional influencia fortemente a reforma da educação no Brasil. Campos 

(2016, p.124) nos lista quatro principais movimentos que criticaram o modus operandi da 

educação, que tiveram influência nacional: a) Educação para Todos – Jomtien/1990; b) Educação 

ao Longo da Vida – Dakar/2000; c) Relatório Jacques Delors – Unesco; e, d) Sete Saberes 

Necessários para Educação no Futuro – Edgar Morin (Reforma na França). 

A partir disso, mais precisamente na década de 1990, temos dois elementos 

reformadores: um no campo econômico, o Plano Decenal de Educação para Todos (1993) e o 

outro, no campo político, a Conferência Nacional de Educação (1994). 

A redemocratização que favoreceu a crítica educacional e sua reforma culmina com a 

promulgação da Lei n.º 9.394, de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

que organiza o atual plano educacional. É esse o texto normativo que sedimenta a nova 

concepção de ensino, organizando-o, pautado na flexibilidade, na interdisciplinaridade e na 

contextualização; trazendo ainda, os níveis de educação básica que se dá ao término do ensino 

fundamental e do ensino médio. 

Portanto, tem-se que a reforma educacional foi viabilizada a partir de um movimento de 

atualização das políticas educacionais. Não obstante a isso, a reforma estabeleceu-se nos eixos 

político, econômico e social. Por isso, num segundo momento, a atuação do Estado foi de 

aperfeiçoar a reforma educacional, com escopo de interpretar a LDB e promover a qualidade do 

ensino nacional. 

Dado a isso temos então o lançamento dos documentos básicos educacionais: as 

Diretrizes Curriculares (que normatiza e orienta o planejamento curricular das escolas brasileiras), 

os Referenciais Curriculares (que é voltado à integração dos objetivos, conteúdos e orientações 

didáticas para os educadores) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (que propõe a unificação e 

equidade do ensino, por disciplina, reconhecendo os conteúdos mínimos que devem compor cada 

currículo); além da educação infantil, educação no campo, educação de jovens e adultos, 
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educação nas prisões, educação para populações em situação de itinerância, educação especial, 

educação indígena, educação quilombola, educação de nível técnico e ainda, ensino básico na 

modalidade à distância. 

A vivência no ambiente educativo reformado questiona, outrossim, a produtividade 

escolar. No entanto, o que nos é bastante perceptível é que a crítica educacional que fomentou 

sua reforma não foi atendida de forma coerente. Além disso, é possível perceber uma verdadeira 

crise educacional – uma vez que se torna questionável a forma operacional de fazer educação. 

 

3 Um conhecimento para além dos livros 

 

O processo de ensino-aprendizagem contempla diversas nuances. Deste modo, não se 

restringe à mera troca de saberes, mas, sobremaneira, se perfaz num encontro dialético 

envolvendo elementos cognitivos, afetividades, dimensões psicomotora, social e cultural, além das 

questões neurológicas e pedagógicas. 

A aprendizagem está para a formação humana por completo. Ao desenvolver 

aprendizagem, se propõe a desenvolver o formando atingindo o seu corpo, sua mente, sua 

sensibilidade, sua moral e ética. No instante que ocorre a aprendizagem pelo fenômeno do 

conhecimento, temos a fermentação das potencialidades inerentes aos seres humanos. Ocorre, 

afinal, o afloramento das capacidades e habilidades que se dá a todo momento, abrangendo de 

maneira complexa e elevada, num contínuo construir e reconstruir. 

Para os teóricos Scofano, et al (2009, p.32) esse processo está inclusive para além de um 

desenvolvimento. Aprender seria um fenômeno de autodesenvolvimento que acontece 

internamente e inerente a cada indivíduo aprendiz. Tanto o é que, várias são as formas e os níveis 

de aprendizagem. Isso, em se tratando do processo pedagógico em sala de aula, faz-nos 

repensar sobre os métodos e técnicas que propomos para que tal desenvolvimento aconteça. É 

possível observar, conforme os autores, que o aluno que deixou de aprender algo, não 

necessariamente incorreu na sua incompetência, mas apresentou dificuldades em responder à 

forma e ao nível que, naquele processo de aprendizagem, foi exigido. 

É nesse sentido que Luria (1990) apontava que o agente ativo no processo de ensino-

aprendizagem, não é o professor, mas sim, o aluno. Ao docente, cabe ser coautor dessa 

empreitada onde, a partir de sua experiência, das habilidades adquiridas e dos recursos 

pedagógicos disponíveis, possa criar uma situação de aprendizagem. Assim, o docente em sala 

de aula deve observar os aspectos intrínsecos e extrínsecos para que aquele seja um momento 

adequado de aprendizagem. 

A contemporaneidade também modificou a nossa forma de conhecer e, portanto, a nossa 

forma de aprender. Blagovest Sendov (1994, p.31) assevera que todo o conhecimento que 

podemos obter advém da informação. Considerando a totalidade de informações que recebemos 

hoje – com o avanço da informática e tecnologias de mídias sociais –, tem-se que o livro didático 

não é mais a única fonte de informação. 
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Embora a informação contida na totalidade do livro esteja aberta a todos, é certo que ela 

não é mais a base do conhecimento das pessoas. Portanto, o livro, é um tipo de informação onde 

no processo de ensino-aprendizagem, participa como uma parcela das informações que geram 

conhecimento. Assim, a informação do livro pode se conectar a outras informações estruturais que 

foram adquiridas de formas diferentes. Para ele, o conhecimento seria, então, a informação final 

estruturada, com informações e significados diversos para quem aprendeu. 

Considerando isso, a aprendizagem se dá com uma compreensão holística do mundo, 

muito mais elaborada do que uma compreensão mecânica-funcional. Ademais, não se pode 

restringir à simples percepção da realidade, mas a construção a partir dela. 

Para exemplificar a construção do conhecimento, até então, muito se usava a figura da 

árvore. A partir desse modelo, os conhecimentos tidos por basilares eram representados pelas 

raízes das árvores, que sustentavam outros conhecimentos mais robustos – tidos por grandes 

áreas – e finalmente, ramificações de conhecimentos específicos. Uma estrutura vertical. 

A imagem ou representação global do conhecimento foi tomada de empréstimo à 
árvore: a árvore da ciência e a árvore das ciências. Numa série de trabalhos 
científicos, inclusive em matemática e em linguística, essa imagem (ou, se se prefere, 
esse símbolo) foi formulado, esquematizado. A árvore é uma grafia; pode-se 
reencontrá-la na teoria dos conjuntos e das estruturas. A árvore é a figura (grafia) da 
organização burocrática; explicita a estrutura dela, ao mesmo tempo mental e social, 
prática e teórica, determina a projeção da ordem hierárquico-burocrática em múltiplos 
domínios (LEFEBVRE, 1991, p.35). 

 

A partir da compreensão holística, que atende melhor às exigências contemporâneas, é 

possível perceber que o conhecimento não é gerado “como em árvore”, por meio de ramificações; 

mas em forma de grandes redes de interrelações. Mais que isso, tem-se que a complexidade 

destas interrelações não estão estabelecidas por meio hierárquico, mas, de domínios 

diversificados. “A vida, como o universo como um todo, evolui numa vasta rede de interrelações e 

é um elemento interligado com outros no contexto das grandes conexões” (OLIVEIRA, 2013, 

p.143). Isso porque, com a interligação de conhecimentos, o que temos são saberes que se tocam 

e se complementam não em estruturas de arquétipos, mas de crescimento diferenciado. Uma 

estrutura horizontal. 

Embora árvore e rede não apresentem uma diferença “qualitativa” tão marcada entre 
os lógicos e os matemáticos, pode-se introduzir um “valor” nessas formas, cujo critério 
e cujo referencial seriam a prática (social). A rede implica e permite uma racionalidade 
aguçada, mais complexa. A noção de complexidade, ou melhor, de complexificação, a 
ideia segundo a qual o pensamento vai do complexo (analisado por redução) ao mais 
complexo (captado por re-produção), tal como a própria prática social, essas teses se 
apoiam em bases científicas e não em argumentos filosóficos. Pode-se supor que, 
hoje, uma série de procedimentos analíticos envolvendo o espaço e suas “aplicações” 
técnicas vão se deslocar da árvore para a rede (LEFEBVRE, 1991, p.35). 
 
 

O horizonte de rede de saberes é o que há de mais contemporâneo no campo das 

ciências, e da matemática em especial. Por conceber uma estrutura menos rigorosa e apostar na 

valorização da complexidade da pluralidade. O progresso do conhecimento não é 

necessariamente linear, mas, dialético, autocrítico e reflexivo: 

Complexidade significa que a ideia de progresso, aqui empregada, comporta incerteza, 
comporta sua negação e sua degradação potencial e, ao mesmo tempo, a luta contra 
essa degradação. Em outras palavras, há que fazer um progresso na ideia de 
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progresso, que deve deixar de ser noção linear, simples, segura e irreversível para 
torna-se complexa e problemática. A noção de progresso deve comportar autocrítica e 
reflexidade. (MORIN, 1996, p.98). 

 

Diante do mundo complexo, há de concebermos o conhecimento como uma teia, que vai 

sendo tecida de forma conjunta por quem ensina e por quem aprende. Nessa dinamicidade, a 

malha do ensino-aprendizagem ganha, então, uma tessitura própria a cada um, conduzindo os 

indivíduos no fenômeno do conhecimento. Desta maneira, o momento da aula deve ser formulado 

e executado de forma a propiciar a aprendizagem, considerando o máximo de elementos 

possíveis para o êxito desejável. 

 

4 Ensino-aprendizagem da matemática: dificuldades e possibilidades 

 

O favorecimento do ambiente e a predisposição dos sujeitos no processo de ensino-

aprendizagem não é suficiente para o êxito do processo. A saber, em se tratando da disciplina de 

matemática, as dificuldades estão muito além da aula bem preparada ou do interesse dos 

envolvidos. 

Ao longo do processo escolar, alguns alunos acabam sendo classificados com dificuldade 

de aprendizagem. Tradicionalmente, essas dificuldades são concebidas ou representam distúrbios 

ou perturbações. Nesse sentido, o impedimento para a fluidez esperada na aprendizagem refere-

se à maneira como o aluno responde ao processo. No entanto, como mencionado anteriormente, 

o processo de ensino-aprendizagem se dá em muitos aspectos. Assim, para identificar as 

dificuldades dos alunos, deve-se analisar o contexto coletivo, mas também, individual. 

Para Miranda (2000), as causas de dificuldade podem se dá principalmente de quatro 

formas: i) causas externas à estrutura familiar e individual (que originaria uma aprendizagem 

reativa, estabelecendo um confronto entre a vivência doméstica e a vivência escolar), ii) causas 

internas à estrutura familiar e individual (que originaria certa inibição, não sendo capaz de 

despertar para conhecer pela desvalorização), iii) modalidades de pensamento (que se originaria 

de uma estrutura psicótica – poucos casos), e iv) deficiência orgânica (originada subjetivamente 

por questões ligadas à experiências pessoais, afetivas, entre outras – casos raros). 

Conforme Kremer, tem-se que “um grande número de estudantes apresenta dificuldade 

na aprendizagem da matemática (...). As dificuldades envolvidas no seu ensino e aprendizagem e 

os maus resultados transforma a matemática numa área de preocupação” (KREMER, 2011, p.18).  

Ao encontro da autora, Vitti afirma que: 

O fracasso do ensino de matemática e as dificuldades que os alunos apresentam em 
relação a essa disciplina não é um fato novo, pois vários educadores já elencaram 
elementos que contribuem para o ensino da matemática seja assinalado mais por 
fracassos do que por sucessos. (VITTI, 1999, p.19) 

 

De maneira geral, as maiores dificuldades dos alunos para aprenderem matemática se 

revelam na própria estrutura educacional. No entanto, se essas dificuldades não são novas, em 

que contexto elas subsistem? Além disso, por que há tantos estudantes com dificuldade? 



VIVÊNCIAS NA DOCÊNCIA: DO ENSINO BÁSICO AO SUPERIOR 301 

 

A panorâmica da realidade tem problemas mais profundos. A forma fragmentada do 

ensino de matemática, imprime a falsa percepção de conhecimento aos alunos. Aprender a 

abstração que a disciplina propõe não é tarefa fácil. Posto isso, necessário ser faz que a 

aprendizagem seja correlacionada aos problemas cotidianos, impulsionando o aluno como sujeito 

participativo no processo de ensino-aprendizagem.  

A educação brasileira encontra-se revestida de ideias inovadoras e propostas que 

direcionam ao avanço da humanidade, por apresentar um plano educacional apto a desenvolver 

produtivamente a juventude. No entanto, o fracasso escolar é uma realidade que sobrepõe ao 

plano sistemático educacional.  

A reforma educacional, teoricamente proposta, precisa cumprir o seu papel. Diante das 

dificuldades, necessário é alterar a forma de perceber e realizar o processo ensino-aprendizagem. 

Tratar a complexidade de maneira exponencial é crucial para revitalizar o campo do 

conhecimento, despertando nos alunos um novo olhar para a matemática. 

A formação de professores, é um elemento questionado por Campos (2016, p.128). Ele 

nos faz refletir sobre a forma educacional que os professores estão sendo formados. Os currículos 

não acompanharam à reforma e estão distantes das realidades e das exigências da escola 

hodierna: conteúdos abstratos, genéricos e de grande complexidade. Além disso, há uma 

dicotomia entre a teoria e a prática, que torna a práxis docente bastante dissonante. 

Apesar da formação universitária do docente ter distinta importância, pode-se amenizar a 

deficiência a partir da formação continuada, que invista na potencialização intelectual 

(oportunizando o aprofundamento da disciplina), na formação crítica-política (para aguçar o papel 

do professor como agente transformador da realidade social) e formação técnica (oportunizando 

aperfeiçoamento didático-pedagógico). Essa formação continuada necessita, também, do 

envolvimento da gestão escolar e do setor pedagógico. Pensar na realidade local, em conjunto, é 

o primeiro passo para dirimir as dificuldades dos alunos e aumentar a produtividade escolar. 

Para mudar a realidade, necessário é pensar em outras formas de apresentar o 

conhecimento de matemática, e isso requer planejamento continuado: “a escola teria de repensar 

seu ensino não para funcionar somente dentro de seus muros, mas para ultrapassá-los e 

possibilitar aos seus alunos a continuidade de sua aprendizagem sem a presença do professor” 

(BRASIL, 2000, p.49). 

É preciso fazer uso de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, conhecida como 

Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). Conforme Souza e Dourado (2015), acredita-se 

que desenvolvendo a capacidade de aprender a aprender, estabelece-se uma nova trilha de 

horizontes abrangendo habilidades que sintetizam aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a conviver e aprender a ser. 

As ações para reparação das dificuldades também podem acontecer fora da sala de aula. 

Incentivar a formação de grupos de estudos, monitorias assistidas e ligas acadêmicas, efervesce a 

autonomia do aluno no estudo e possibilita melhores resultados. Ademais, fomentar e auxiliar a 

participação dos alunos em olimpíadas escolares, é uma excelente possibilidade de troca de 
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vivências entre alunos. Os laços afetivos desenvolvidos nesses encontros de integração, 

incorpora-se à estrutura cognitiva sendo suporte para um melhor desenvolvimento humano. 

 

4.1 O protagonismo a partir da monitoria escolar 

 

A fim de superar o desafio de ensino-aprendizagem, ora apresentado, retoma-se à figura 

do monitor escolar: estudante que promove assistência e auxílio ao professor, inserindo-se como 

colaborador ativo no ensino, fomentando a sua aprendizagem e dos colegas, a partir de uma 

relação aluno-aluno. 

Tem-se o registro de que, no contexto educativo, a prática de Monitora é bastante antiga. 

Inclusive, num passado não tão distante, a figura do monitor foi estigmatizada, caracterizando-se 

como monitor o aluno que detinha regalias entre os demais da turma, ou ainda, o aluno que fazia 

o “trabalho” do professor. 

No entanto, o procedimento pedagógico de monitoria, quando bem aplicado – ainda que 

seja entre alunos do ensino fundamental – pode ser útil, principalmente por atender às dimensões 

política, técnica e humana da própria prática pedagógica (Cf. CANDAU, 1986, p.12-22).  

Portanto, pensado como um projeto integrador, retomamos à prática de monitoria cercada 

de cuidados, resguardada por estratégias didaticamente específicas a fim de uma aplicação bem-

sucedida. 

 

4.2 Aplicação do projeto de monitoria 

 

A proposta foi aplicada junto aos alunos das séries finais do ensino fundamental, turma do 

8.º e 9.º anos. A opção pelas turmas se justificava, principalmente, por dois motivos. Primeiro, 

porque entre os alunos de ensino fundamental, são os que demonstram maior maturidade para 

execução do projeto – visto que há participação direta dos alunos. Segundo, porque é na série 

final que os alunos são avaliados com exames externos propostos pelas Secretarias de Educação, 

a fim de apresentar diagnóstico do ensino por escolas. 

Nesse sentido, para aplicação do projeto, escolhemos duas escolas de ensino 

fundamental da rede pública de educação municipal, de Juazeiro do Norte, no Estado do Ceará. 

De acordo com o site do Município de Juazeiro do Norte, tem-se que a cidade é localizada no 

interior do Ceará, distante em média de 490km da capital cearense, com população estimada em 

274.207 habitantes, com taxa de urbanização em 95,3%, destacando-se economicamente no 

Ceará como uma cidade de médio porte. 

Quanto às escolas escolhidas para aplicação do presente projeto, tem-se que estão 

localizadas em bairros considerados periféricos da cidade. Além disso, carregam a característica 

de salas com área física pequena em relação ao número de alunos por turmas, que variam entre 

35 (trinta e cinco) a 40 (quarenta) alunos. Além disso, considerando o indicador socioeconômico, 

tanto da localidade, quanto do grupo de famílias, tem-se que mais da metade dos alunos provém 
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de família com rendimentos igual ou inferior a 1,5 salários, tendo renda per capita variar entre 

R$200,00 (duzentos reais) a R$400,00 (quatrocentos reais). 

A monitoria escolar foi iniciada no ano letivo de 2018, sendo interrompida no primeiro 

semestre de 2020, face a pandemia de coronavírus que suspenderam as aulas presenciais. Além 

dos alunos, e alunos-monitores, estão envolvidos professores da disciplina de matemática, a 

coordenação pedagógica e gestão escolar das escolas. 

Por cada turma, foram escolhidos dez alunos para participarem na qualidade de 

monitores, a fim de que cada monitor acompanhe as atividades de três ou quatro alunos, 

formando, em síntese, um grupo de estudos direcionados. 

Os envolvidos no projeto são desenvolverem atividades, distribuídas a cada grupo da 

seguinte forma: a) alunos: são os participam ativamente do projeto compondo um dos grupos de 

estudos de monitoria; b) aluno-monitor: tem a atribuição de elaborar, planejar e executar as 

atividades de monitoria, apresentando avaliação do grupo de estudos em diagnóstico instrumental 

próprio, realizar avaliação de sua atividade e sua autoavaliação; c) professor: desenvolve a 

missão de diagnosticar os alunos monitores, proporcionado auxílio direto nas atividades, 

exercendo o papel de orientador do projeto, direcionando e acompanhando o planejamento, a 

execução e a avaliação das atividades de monitoria; d) gestão escolar: realiza acompanhamento 

pedagógico e operacional do projeto, com participação nas avaliações intermediárias das 

atividades e avaliação final da execução do projeto. 

Para melhor elucidação das ações realizadas, destacamos o desenvolvimento de alguns 

instrumentos que são utilizados: a) prova avaliativa diagnóstica: é composta de uma avaliação 

objetiva, com múltipla escolha, que aborda assuntos próprios de todo o ensino fundamental, com 

atenção principal para álgebra e suas operações matemáticas (adição, subtração, multiplicação e 

divisão) – aplicado para escolha dos monitores; b) instrumental de monitoria: é um relatório 

composto com perguntas estruturadas, que é ser respondido por cada um dos alunos-monitores, 

averiguando o cumprimento das atividades domiciliares e a participação dos alunos no grupo de 

estudos; iii) avaliação dos monitores: é composta pelas avaliações mensais do professor e das 

autoavaliações dos monitores, que ressalta a responsabilidade e assiduidade dos monitores, a 

integração e interação entre os colegas do grupo de estudo e da turma, o comportamento e o 

comprometimento às atribuições de monitor e a satisfação quanto ao desempenho das atividades. 

Entre as atividades desenvolvidas pelos alunos-monitores, destacam-se: a) o estudo 

dirigido domiciliar, com orientação direta do professor, a fim de aperfeiçoar os assuntos 

trabalhados em sala de aula; b) auxílio na resolução de exercício em grupo de estudo e em sala 

de aula; c) acompanhamento do cumprimento dos colegas quanto às atividades domiciliares, 

quanto aos exercícios do livro didático, apostila específica de avaliação externa ou outros 

propostos pelo professor; d) revisão de assuntos em grupo ou auxílio individual, em sala de aula, 

para aplicação de avaliações e simulados propostos; e; e) auxílio em dúvidas esporádicas dos 

colegas, quando oportuno. 
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As atividades de monitoria acontecem uma vez por semana, utilizando o tempo 

equivalente a duas aulas. 

 

4.3 Relatos da nossa experiência 

 

Fazendo um balanceamento dos dois anos de aplicação do projeto, podemos dizer que a 

principal mudança é em relação a maturidade escolar desenvolvida pelos estudantes envolvidos 

com o projeto.  

Como professores, podemos dizer que encontramos nessa possibilidade um 

aperfeiçoamento da didática, alcançando uma resposta positiva dos alunos. De maneira singular, 

a heterogeneidade encontrada na sala de aula, que antes era vista como uma dificuldade, serviu 

como campo de atuação para essa prática colaborativa. Outrossim, destacamos que a partir 

dessa prática foi possível despertar também competências de axiologia humana entre os alunos, 

como o respeito, autocuidado e a corresponsabilidade. 

Podemos dizer, afinal, que houve um melhor rendimento acadêmico dos alunos, sendo 

possível fazer uso outras formas de avaliação, além de proporcionar a autoavaliação dos 

estudantes. Por tudo, acreditamos que dar seguimento ao projeto de monitoria é poder contribuir 

para construção da ponte que deve nos conduzir da “escola que temos” para a “escola que 

queremos”.  

 

5 Conclusão 

 

Chegando ao fim dessa reflexão, considerando os pontos elencados, vemos a 

necessidade de uma transformação integral na prática educativa. A dinâmica escolar, imbuída no 

ensino-aprendizagem, sofre ainda as demoras de uma efetiva reforma educacional. Por isso, a 

articulação pedagógica deve ser embalada nessa proposta, explorando o conhecimento 

multidisciplinar, promovendo o desempenho dos estudantes. 

As dificuldades enfrentadas pelos alunos, na disciplina de matemática, se estabelecem 

tanto no contexto coletivo, quanto individual. Em suma, elas refletem a urgente necessidade de 

retomar o escopo de transformar a realidade social, a partir da vivência escolar e da 

aprendizagem. Ademais, dentro dessa realidade, se faz necessário a construção de um novo 

paradigma educacional, que faça uso das informações disponíveis aos estudantes, ao passo que 

provoque o seu raciocínio e desenvolvimento de habilidades. 

É importante perceber a educação escolar como uma estratégia viável para uma 

revolução do conhecimento. A interdisciplinaridade e a transversalidade são pilares que fazem 

total diferença na formação dos jovens. Além disso, a profundidade no tratamento dos conteúdos 

de matemática é peça fundamental para resolução de muitos problemas contemporâneos, que se 

apresentam a nós de maneira complexa. Portanto, o investimento numa contínua qualificação dos 

docentes, bem como, do núcleo pedagógico, deve ser uma prioridade – é preciso conhecer quem 
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são os alunos dos nossos tempos, o que eles esperam, o que pensam e como percebem a escola 

e o mundo ao seu redor. 

Podemos concluir ainda que, apesar dos grandes desafios que circundam o ensino de 

matemática, um novo horizonte pode surgir a partir de uma reinvenção sistemática, na aplicação 

do ensino-aprendizagem. Para isso, devemos considerar as possibilidades de mudança no nosso 

espaço cotidiano e, de forma audaciosa, promover a consciência juvenil, voltando-se para 

construção de um mundo novo. 
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Capítulo 33 

O USO DA APRENDIZAGEM COOPERATIVA (AC) NA FORMAÇÃO INICIAL DE 

PROFESSORES DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA: RELATOS DE EXPERIÊNCIA1 

THE USE OF COOPERATIVE LEARNING (CL) IN THE INITIAL TRAINING OF SCIENCE AND BIOLOGY 

TEACHERS: EXPERIENCE REPORTS 

 

Job Antônio Garcia Ribeiro2 

 

RESUMO: Em defesa de uma educação que favoreça atitudes mais solidárias e que possibilite a 
formação de profissionais mais comprometidos com os princípios democráticos, esse trabalho 
propõe que a formação inicial docente adote uma nova perspectiva, a cooperativa. Busca relatar e 
compartilhar algumas experiências com o uso da Aprendizagem Cooperativa (AC) no Ensino 
Superior, especificamente, junto à cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas de duas 
Universidades Públicas. Nas situações vivenciadas entre 2012 e 2014 as dimensões da prática 
educativa e suas variáveis intervenientes foram estruturadas a partir dos pressupostos da AC, 
dando a esses elementos características inovadoras. Essas experiências reforçam a necessidade 
de oferecer aos futuros professores condições para desenvolverem em sala de aula 
aprendizagens que favoreçam, além de uma educação científica de qualidade, o desenvolvimento 
humano em suas múltiplas dimensões. 
 
Palavras-chave: trabalho em grupo; formação inicial docente; Ensino Superior. 
 
ABSTRACT: In support of an education that further more solidary atitudes and that allows the 
training of professionals more committed to democratic principles, this work proposes that the initial 
teacher training adopts a new perspective, the cooperative. It seeks to report and share some 
experiences with the use of Cooperative Learning (CL) in Higher Education, specifically, in 
Biological Sciences courses from two Public Universities. In the situations experienced between 
2012 and 2014, the dimensions of educational practice and its intervening variables were 
structured based on CL presupposes, giving these elements innovative features. These 
experiences increase the necessity of to proffer of future teachers, conditions to develop in the 
classroom learnings that further, besides a quality scientific education, the human development in 
its multiple dimensions. 
 
Keywords: group work; teacher training; Higher Education. 
 

Introdução 

 

As mudanças de ordem social, política, econômica e cultural ocorridas nas últimas 

décadas influenciaram o surgimento de novas compreensões sobre o real papel das instituições 

escolares e sobre o significado do que é educar. Muitas correntes didático-pedagógicas advogam 

a favor de uma educação que não se limite apenas a ensinar conteúdos, mas que forme pessoas 

capazes de tomarem decisões fundamentadas e desenvolva competências motoras, afetivas, de 

relação interpessoal e de inserção social (ZABALA, 1998; BARBOSA; JÓFILI, 2004; SHEIBEL el 

al., 2009). 

                                                             
1 Versão adaptada e revisada do trabalho “Inovar para incluir: relatos sobre o uso da Aprendizagem Cooperativa na 
formação de professores” publicado em 2017 nos Anais do “Simpósio Nacional por uma escola inovadora e inclusiva: 
desafios à educação do século XXI". 
2 Licenciado em Ciências Biológicas, mestre e doutor em Educação para a Ciência pela UNESP, Câmpus Bauru. 
Professor Adjunto do curso de Ciências Biológicas – licenciatura, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro – 
UFTM, Câmpus Iturama-MG. E-mail: job.ribeiro@uftm.edu.br 
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Nesse contexto, a escola como recurso imprescindível para o desenvolvimento da 

cidadania, deve favorecer a cooperação, a discussão e a resolução de problemas, ensinar 

conteúdos fundamentais e indispensáveis para o ser humano sobreviver, aprimorar sua qualidade 

de vida e continuar a aprender (REIS, 2000; PUJOLÀS, 2001; RIBEIRO, 2006; ZABALA; ARNAU, 

2010; DELORS, et al., 2010). 

Todavia, não se pode garantir que essas preocupações hodiernas, encontradas também 

nos documentos oficiais, tenham gerado mudanças significativas e reais nas práticas docentes.  

Embora seja comum observar práticas que em seus objetivos se proponham a trabalhar atitudes e 

valores, as metodologias didático-pedagógicas se pautam, majoritariamente, na competição, no 

isolamento e no individualismo. Há uma grande discrepância entre a meta aceita como válida e as 

metodologias utilizadas para atingi-la (ZABALA, 1998; COLL et al., 2000; RIBEIRO, 2015). 

Muitas ações não são condizentes com o que docentes formadores fazem ou defendem. 

Fala-se em pressupostos democráticos, mas se organiza o processo de aprendizagem em 

estruturas competitivas; dizem que o trabalho coletivo é importante, mas privilegiam o trabalho 

individual; posicionam-se a favor de uma educação não excludente, mas desconsideram a real 

potencialidade da heterogeneidade. 

Para Sheibel e colaboradores (2009), faz-se necessário que as instituições formadoras de 

professores lancem um olhar mais atento para as tendências que se delineiam na sociedade, 

buscando novos elementos e referenciais para oferecer aos futuros profissionais da educação 

condições para trabalharem em sala de aula conteúdos que favoreçam o desenvolvimento 

humano. 

É guiado por tais preocupações que se busca na Aprendizagem Cooperativa (AC) suporte 

para, de fato, promover a inserção plena dos estudantes e criar um ambiente participativo e 

democrático, que seja, a posteriori, tomado como referência pelos licenciados. Afinal, não se pode 

desconsiderar que a ação educativa do professor formador influencia a maneira como os futuros 

professores atuarão em sala de aula. 

A AC refere-se formalmente a um método ou estratégia de ensino baseada na interação 

social. Consiste na utilização de pequenos grupos heterogêneos no qual seus membros trabalham 

em conjunto para maximizarem sua própria aprendizagem e a dos demais. Envolve um trabalho 

em grupo estruturado para que todos os alunos interajam, troquem informações, sejam avaliados 

de forma individual pelos seus trabalhos, aprendam a cooperar e cooperem para aprender 

(JOHNSON; JOHNSON; HOLUBEC, 1999; SLAVIN, 1999; PUJOLÀS, 2009; REIS, 2011). 

Sua origem remete à práticas pedagógicas do século XVIII, e ainda hoje é utilizada em 

instituições escolares de países como Suíça, Israel, Canadá, Austrália, Estados Unidos, Portugal e 

Espanha (REIS, 2000; SLAVIN, 1999; JOHNSON; JOHNSON; SMITH, 1998; PUJOLÀS, 2002; 

RIBEIRO, 2006; LOPES; SILVA, 2009). No entanto, apesar de ser considerada uma rica 

estratégia de ensino e de aprendizagem, suas potencialidades ainda não foram significativamente 

exploradas no contexto brasileiro, e as pesquisas nacionais, além de escassas, são pouco 

conhecidas (TEODORO; QUEIROZ, 2011; BELLO; CAPELLINI; RIBEIRO, 2018). 
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Disso resulta a necessidade de compartilhar algumas experiências com o uso da AC no 

Ensino Superior, especificamente, junto à cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, com a 

intenção de estimular novas ações que adotem essa abordagem como prática pedagógica. 

 

Desenvolvimento 

Procedimentos metodológicos 

Por tratar-se de um relato de experiência a estrutura desse trabalho reflete um conjunto de 

operações reflexivas e interdependentes que se deu ao longo de uma trajetória. Faz uso de 

observações, reflexões e experiências particulares e bibliográficas, com a intenção de permitir ao 

leitor adquirir um maior conhecimento sobre a Aprendizagem Cooperativa. 

Uma vez que o próprio autor/pesquisador é o instrumento de coleta de dados, pois o 

entendimento que tem das informações compiladas é a ferramenta-chave de sua análise, esse 

trabalho se caracteriza metodologicamente como uma investigação qualitativa de cunho 

interpretativista ao entender o conhecimento como uma realidade criada de um ponto de vista 

particular e construcionista, onde o significado emerge a partir da interação com essa realidade 

(BODGAN; BIKLEN, 1994; CHIZZOTTI, 2001; ESTEBAN, 2010; FLICK, 2012).  

Para fins organizacionais essa narrativa está organizada em tópicos, os quais 

representam as variáveis intervenientes da prática educativa tratadas por Zabala (1998) e 

consideradas durante as intervenções. A intenção é demonstrar que nas situações vivenciadas os 

pressupostos da AC influenciaram a organização social da sala, as relações interativas, a 

distribuição espaço-temporal e a organização dos conteúdos, as sequências de atividades, os 

recursos didáticos e as avaliações, dando a esses elementos características próprias e 

inovadoras. 

Em cada tópico o leitor encontra descrições sobre os pressupostos da AC e análises das 

ações realizadas em cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas de duas universidades 

públicas do Estado de São Paulo. Há reflexões oriundas a partir da disciplina “Ensino de Ciências 

e Biologia em Espaços não formais”, ministrada no segundo semestre de 2012 e de 2013; e da 

disciplina “Metodologia para o Ensino de Biologia” ministrada durante o segundo semestre de 

2014. 

 

Resultados e discussão 

- Organização social da sala 

Embora frequentemente desconsiderada, a maneira como se agrupa os estudantes em 

sala de aula reflete não apenas os objetivos de aprendizagem, mas também a modalidade 

interativa que é priorizada, seja ela individualista, competitiva ou cooperativa (COLL, 1984; 

FABRA, 1992; PUJOLÁS, 2002). 

Em uma organização na qual cada aluno faz algo sem se importar com o que fazem seus 

colegas não há interdependência de finalidade, pois conseguir seu objetivo independe dos 

demais. Neste caso há uma estrutura individualista, onde os professor se dirige igualmente a 
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todos e busca resolver individualmente as dúvidas ou os problemas que surgem. Cada estudante 

trabalha em seu espaço e não importa o que fazem os demais (PUJOLÀS, 2001; 2002).  

Quando se estabelece uma espécie de rivalidade entre os alunos, para ver quem aprende 

mais, melhor e/ou mais depressa, o que se está favorecendo é uma interdependência de 

finalidades negativa. Isso porque, alguém conseguirá seu objetivo se, e somente se, os demais 

não alcançarem suas metas. Tal organização corresponde a uma estrutura de aprendizagem 

competitiva, onde a ajuda mútua não tem sentido, pois se alguém ensina algo a um companheiro 

este pode superá-lo. 

Por outro lado, caso se proponha que os estudantes se ajudem para aprender, permite-se 

uma interdependência de finalidades positiva, na qual um aluno alcançará seu objetivo se os 

demais também conseguirem. Isso é o que se pode chamar de uma estrutura de aprendizagem 

cooperativa, onde o objetivo se torna aprender estando certo de que todos os membros também 

aprendam (JOHNSON; JOHNSON; HOLUBEC, 1999; PUJOLÀS, 2002). 

Na prática, migrar das estruturas individualista e competitiva para uma organização 

cooperativa não é tarefa simples, tampouco se dá de uma hora para outra. No entanto, um 

primeiro passo é considerar que ao se organizar os estudantes em grupos cria-se as condições 

necessárias, ainda que não suficientes, para que trabalhem em equipe e desenvolvam habilidades 

sociais (PUJOLÀS, 2008). Afinal, é trabalhando juntos que os licenciandos irão aprender a 

trabalhar em grupo, durante o curso e até mesmo quando atuarem como professores. 

Na disciplina “Ensino de Ciências e Biologia em Espaços não formais” de 2012 ocorreu a 

primeira experiência organizando os alunos em quatro grupos, que continham de seis a oito 

integrantes. Essa quantidade de equipes e, consequentemente de membros por grupo, se deu em 

função dos quatro locais do que seriam visitados para o planejamento de atividades de ensino. 

Embora a quantidade de membros tenha ultrapassado a indicação encontrada na 

literatura que sugere de quatro a cinco componentes, a formação dos grupos ocorreu de forma 

aleatória (por sorteio) a fim de se favorecer a heterogeneidade, pois quanto mais diversificado, 

maior é a probabilidade de surgir conflitos e controvérsias desejáveis com efeitos positivos sobre a 

socialização, o desenvolvimento intelectual e o próprio rendimento escolar (COLL, 1984). Tal 

procedimento também ocorreu nas demais disciplinas, visto que quando era dado aos alunos a 

oportunidade de se organizarem, frequentemente, se reuniam de acordo com as amizades, as 

afinidades ou outras características em comum. 

Não que isso não tenha gerado conflitos. Em algumas situações os alunos inicialmente se 

opuseram a essa forma de configurar as equipes. Além do receio que naturalmente tinham em 

lidar com pontos-de-vista diversos, havia também a dificuldade de sair do status quo no qual a 

formação dos grupos em sala de aula no ensino superior costumeiramente fica a cargo dos 

próprios estudantes. Afinal, se sempre foi assim, porque mudar? 

Quando isso ocorreu argumentou-se sobre a necessidade de se aprender a trabalhar com 

pessoas que pensam e agem de forma diferente, já que a AC traz consigo a prerrogativa de que a 

educação tem como uma de suas funções preparar os sujeitos para a vida democrática, para 
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ações cooperativas e para o trabalho coletivo. Isso reforça também o respeito pela 

heterogeneidade. 

Nas três disciplinas foram organizados grupos mais duradouros, denominados de grupos 

de base, que se encerraram apenas com o término do semestre. Por possuírem longa duração e 

membros permanentes, esses grupos permitem o estabelecimento de relacionamentos mais 

significativos e proporcionam o desenvolvimento de novas relações pessoais (JOHNSON; 

JOHNSON; SMITH, 1998; JOHNSON; JOHNSON; HOLUBEC, 1999; LOPES; SILVA, 2009). 

Para Zabala (1998, p.125), 

[...] as equipes fixas oferecem numerosas oportunidades para trabalhar 
importantes conteúdos atitudinais. Sua estrutura também é apropriada para a 
criação de situações que promovem o debate e os correspondentes conflitos 
cognitivos e pela possibilidade de receber e dar ajuda, o que facilita a 
compreensão dos conceitos e procedimentos complexos. Comprometem os 
alunos na gestão e no controle da aula e constituem um bom instrumento para 
promover a cooperação e a solidariedade, valores que, embora sempre 
tenham sido fundamentais para a formação das pessoas, agora, numa escola 
cada vez mais aberta à diversidade (de cultura, de competências...) se erigem 
em instrumentos básicos de convivência e progresso (ZABALA, 1998, p.125). 

 

- Relações e situações comunicativas 

Uma vez que o contexto da sala de aula é capaz de oferecer uma série de oportunidades 

comunicativas, as relações sociais devem ser possibilitadas em diferentes níveis (professor-aluno, 

aluno-aluno e aluno-classe), a fim de se favorecer o processo de construção compartilhada de 

significados. Na AC as relações que se estabelecem entre os alunos são consideradas essenciais, 

seja em termos de aprendizagem de conteúdos, seja em termos de desenvolvimento cognitivo e 

social (COLL, 1984; COLL; COLOMINA, 1996), porquanto os grupos possuem dupla 

responsabilidade: (1) aprender os conteúdos estabelecidos e (2) contribuir para que todos os 

companheiros de equipe aprendam. 

Esse segundo objetivo é fundamental para os licenciandos, visto que a profissão docente 

gira em torno do ato de ensinar alguma coisa para alguém, e é nesse processo que os alunos 

podem reorganizar os próprios pensamentos. O fato de elaborarem uma codificação (uma 

apresentação, por exemplo) pensando que deve ser entendida por outra pessoa dá lugar a 

produções particulares mais explícitas, detalhadas e corretas (COLL, 1984; FABRA, 1992; 

SANMARTÍ, 2002), e contribui para o exercício da docência. 

Durante as disciplinas buscou-se com que os alunos compreendessem que a sala de aula 

pode deixar de ser uma soma de indivíduos e se transformar numa comunidade de aprendizagem. 

Afinal, na AC todos são protagonistas, participam de forma ativa “en la gestión de la classe, y 

comparten con el profesorado la responsabilidad de enseñar, también ellos, a sus proprios 

compañeros” (PUJOLÀS, 2009, p.8). 

Isso não significa deixar os alunos “se virarem”, dando a eles a centralidade exclusiva do 

processo de ensino e aprendizagem, numa prática laissez-faire. A relação professor-aluno não 

deixa de ter sua importância, contudo o papel do docente passa a ser organizacional e suas 

funções se multiplicam. É necessário tomar uma série de decisões prévias, explicar aos alunos a 
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tarefa de aprendizagem e os procedimentos de cooperação, supervisionar os trabalhos nas 

equipes, avaliar o nível de aprendizagem dos alunos e atentar com que eficácia estão funcionando 

os grupos. Além disso, deve-se orientar os estudantes a refletirem sobre suas ações promovendo 

a autocrítica (JOHNSON, JOHNSON; HOLUBEC, 1999; REIS, 2011). 

Migrar de uma situação onde o professor é o centro desse processo para uma outra onde 

as relações e situações comunicativas entre os estudantes são igualmente valorizadas é um 

grande desafio, pois a formação desse profissional não ocorreu nesses moldes. 

Percebeu-se que de 2012 a 2014 nas disciplinas ministradas houve aos poucos a 

descentralização da ação docente. Se na primeira vez em que se fez uso da AC a divisão de 

tarefas e responsabilidades entre os membros dos grupos e as próprias equipes não ocorreu de 

maneira sistematizada, em 2013 foi possível inserir elementos que garantissem maior 

interdependência positiva. Na disciplina “Ensino de Ciências e Biologia em Espaços não formais” 

do referido ano utilizou-se avaliações que permitiram aos estudantes refletir sobre essa 

corresponsabilidade em ensinar e aprender os conteúdos. Os grupos não apenas assumiram o 

compromisso de planejar e executar atividades didáticas nos ambientes indicados, como também 

avaliaram de maneira quantitativa e qualitativa as práticas das demais equipes. 

 

- Sequência de atividades 

Diz respeito ao conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas ao longo do 

tempo para a realização de determinados objetivos educacionais. Muitas vezes toma como 

referência a configuração lógica dos conteúdos ou das tarefas, influenciando de maneira 

significativa o ensino (ZABALA, 1998). 

A AC não oferece um modelo específico ou exclusivo de sequência de atividades, que 

podem ser as mais variadas: exposição, observação, debate, exercícios, pesquisa, resolução de 

problemas, aplicação do conteúdo, problematização, generalização, síntese etc. Considera 

apenas que para cada uma delas há graus diferentes de relações comunicativas, a utilização de 

distintos recursos e avaliações mais apropriadas. Nesse sentido, existem diversas possibilidades 

de ordenação e articulação, cujas diferenças podem se dar também de acordo com os conteúdos.  

Nas disciplinas em análise utilizou-se atividades que favorecessem a expressão de ideias, 

o estabelecimento de novas inter-relações e a tomada de consciência, como foi o caso das 

investigações temáticas, das problematizações e das discussões, pois são a mais condizentes 

como os pressupostos da AC. 

Ao longo do tempo percebeu-se que é de grande valia a elaboração de atividades que 

reforcem a importância do trabalho cooperativo. Na disciplina “Metodologia para o Ensino de 

Biologia” uma das primeiras atividades consistiu na leitura, no estudo e na discussão dos 

pressupostos contemplados pela AC. Além de promover a familiarização com essa proposta, essa 

sequência de atividades possibilitou problematizar as estruturas de aprendizagem (individualista e 

competitiva) que fortemente ainda caracterizam a formação docente. 
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Essa abordagem inicial favoreceu a receptividade do trabalho em grupo, pois os textos 

tratavam da importância do respeito à diversidade, gerando uma maior aceitação na formação 

aleatória das equipes. Além disso, possibilitou uma maior compreensão das responsabilidades 

assumidas e dos demais elementos que caracterizam o trabalho cooperativo. 

Por isso, é indicado ao docente que pretende utilizar a AC a realização de ações prévias 

que problematizem a necessidade de se desenvolver atitudes e valores democráticos e inclusivos. 

Afinal, trabalhar e aprender com outras pessoas detentoras de diferentes características, requer 

antes um conjunto complexo de capacidades de relacionamento (interpessoais) que podem ser 

aprendidas e praticadas de forma explícita no contexto educativo (REIS, 2000; 2011), 

proporcionando, assim, “o conhecimento do outro, nas suas diferenças e semelhanças” (RIBEIRO, 

2006, p.7-8). 

 

- Distribuição espaço-temporal e organização dos conteúdos 

Espaço e tempo constituem variáveis que “têm uma influência crucial na determinação 

das diferentes formas de intervenção pedagógica” (ZABALA, 1998, p.130). São fatores que não 

apenas configuram e condicionam o ensino, como também “transmitem e veiculam sensações de 

segurança e ordem”, bem como “manifestações marcadas por determinados valores” (ibid., 

p.130). 

O arranjo da aula tem impacto na maneira como os alunos participam das atividades 

didáticas, na forma de comunicação entre eles e na oportunidade que os estudantes tem de 

estabelecer contatos e amizades. É ao mesmo tempo um indício do tipo de conduta que o docente 

considera apropriada e que espera que se manifeste, refletindo o modelo educativo adotado e 

transmitindo uma mensagem curricular (JOHNSON; JOHNSON; HOLUBEC, 1999; TEIXEIRA; 

REIS, 2011). 

Tradicionalmente, a seguinte configuração parece lógica e adequada para muitas 

ocasiões: um conjunto de cadeiras e mesas colocadas individualmente e alinhadas de frente para 

a lousa e para a mesa do docente. Todavia, ao se olhar essa organização espacial nota-se uma 

configuração criada em função do professor, considerado o único protagonista da educação e a 

fonte do saber. Tal observação não implica rejeitar esse arranjo, pois ele é adequado para 

exposições gerais, especialmente de conteúdos conceituais, já que possibilita manter a ordem e 

favorece com que todos os alunos vejam e/ou escutem o professor (ZABALA, 1998). 

No entanto, se na abordagem inovadora o protagonismo deve se deslocar do professor 

para os alunos e se no trabalho com equipes cooperativas o centro da atenção não é somente o 

que está no quadro-negro (ou na projeção), mas o que acontece e existe ao redor dos estudantes 

(relações interpessoais), nada mais válido do que propiciar uma organização espacial adequada 

para essa nova situação. 

Tal como as atividades de discussão exigem uma configuração específica (em “U” ou em 

círculo), ao se trabalhar em grupo deve-se dar uma atenção especial ao uso do espaço da sala de 

aula. Os membros dos grupos devem entreolharem-se, estarem perto o bastante para poderem 
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compartilhar os materiais, intercambiar ideias e falar entre si, sem atrapalhar os demais grupos. É 

necessário garantir que os alunos tenham condições de ver o professor no momentos em que 

orientações são dadas, e sem que precisem movimentar as carteiras ou adotar uma posição 

incômoda. Isso parece ser algo simples, mas tem grande significância para a dinâmica da aula. 

A dificuldade dos alunos não está apenas em trabalhar em grupos, mas em se 

organizarem como tal. Por isso, são necessárias orientações para que os grupos fiquem 

separados a uma certa distância a fim de não interferirem no trabalho dos demais e/ou impedirem 

a circulação do professor e dos colegas entre as equipes. 

No que se refere à questão temporal, umas das primeiras dúvidas quando se começa a 

trabalhar em grupo é se é possível trabalhar todos os conteúdos no tempo disponível. Para muitos 

a abordagem expositiva tradicional, embora não seja a mais adequada, parece ser a mais 

eficiente, porquanto “dá conta” do conteúdo obrigatório. 

A princípio é natural concordar que trabalhar com grupos em sala de aula não otimiza o 

tempo, pois há uma tendência de ampliação do tempo necessário para que os processos de 

ensino e aprendizagem de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais ocorram. Contudo, 

numa abordagem tradicional, o fato de terminar os conteúdos curriculares a tempo, não significa 

que esses mesmos conteúdos foram realmente aprendidos. Afinal, “el tiempo de enseñanza no 

coincide necesariamente con el tiempo de aprendizaje” (SANMARTÍ, 2002, p.182). O plano 

programático pode ter sido cumprido, mas provavelmente somente em termos de conteúdos 

conceituais. 

A “rentabilidade” da AC fica evidente quando se analisa seus benefícios não apenas em 

relação à qualidade dos resultados intelectuais, mas também dos resultados interpessoais, pois 

muitas outras aprendizagens (procedimentais e atitudinais) ocorrem concomitantemente. A 

exemplo, na disciplina “Metodologia para o Ensino de Biologia” podia-se trabalhar de forma 

expositiva as diversas perspectivas didáticas. Na visão tradicional, assim se conseguiria “otimizar 

o tempo”. Todavia, a sala de aula foi organizada em cinco grupos e cada um ficou responsável por 

planejar e executar (por meio de uma sequência didática simulada) uma das abordagens com os 

próprios colegas. Para que os estudantes tivessem ainda a oportunidade de vivenciarem mais 

uma metodologia, as aulas foram configuradas com base nos princípios da AC. 

Assim, o próprio trabalho em grupo foi considerado um conteúdo de aprendizagem, um 

conteúdo que os estudantes tiveram a oportunidade de aprender, já que não se adquire 

espontaneamente as habilidades sociais necessárias para se trabalhar coletivamente como muitos 

imaginam (PUJOLÀS, 2001; 2002; 2008; 2009). 

Ao fazer uso da AC nas demais disciplinas os conteúdos escolares não foram a única 

finalidade, foram também instrumentos que buscaram favorecer o desenvolvimento de 

competências. Competências que prepararam os alunos para as necessidades reais e futuras da 

própria carreira docente. 
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- Recursos didáticos/materiais curriculares 

Os suportes e os instrumentos utilizados e que proporcionam referências para tomar 

decisões variam conforme o âmbito da intervenção, a intencionalidade, o conteúdo e a maneira de 

organizá-lo. Chegam, até mesmo, a influenciar a atividade docente. A organização social, por 

exemplo, será de um tipo ou de outro conforme a existência ou não de suficientes instrumentos 

(ZABALA, 1998). 

Especificamente na AC a divisão de recursos favorece a interdependência positiva, pois 

exige dos alunos a necessidade de compartilharem. É o caso de quando se utilizou a técnica de 

Jigsaw (quebra-cabeça), onde o material acadêmico foi dividido em pequenas partes (textos) e 

cada membro do grupo foi designado a estudar apenas uma. Nessa proposta os alunos de grupos 

originais diferentes, mas que foram designados a estudar a mesma parte, estudavam e discutiam 

seus materiais formando equipes de especialistas. Depois, cada estudante retornava ao seu grupo 

de base e ensinava sua parte para os outros membros, permitindo, ao final, que todos tivessem 

acesso ao conteúdo completo da temática selecionada. 

 

- Avaliação 

Tradicionalmente há a ideia de que somente o professor é capaz de identificar os erros e 

acertos dos alunos em sua aprendizagem, que a responsabilidade da regulação é essencialmente 

sua e que é ele quem decide quais são as estratégias mais adequadas para superar as 

dificuldades diagnosticadas. No entanto, isso faz com que o estudante dependa do professor para 

poder progredir, tendo poucas oportunidades de aprender a reconhecer, por si mesmo, suas 

limitações. Isso leva a “que los estudiantes no sépan como afrontar la resolución de sus tareas 

cuando están solos o a que, cuando se trabaja en grupo, sólo aspiren a copiar lo que otros u otras 

hacen” (SANMARTÍ, 2002, p.300). 

Na AC essa questão é considerada, por isso nas disciplinas ministradas foi oportunizado 

aos grupos de base avaliarem qualitativamente e quantitativamente as atividades das demais 

equipes. Embora isso tenha ocorrido apenas no final dos semestres, a avaliação intergrupos pode 

acontecer ao longo de toda disciplina, para que as equipes possam incorporar, nos trabalhos 

subsequentes, as sugestões dadas. 

Em uma estrutura de aprendizagem cooperativa a autoavaliação é tida como um 

instrumento fundamental, pois se é desejável apoiar os estudantes no processo de aprendizagem 

deve-se facilitar a aplicação de estratégias autorregulativas, ajudando-os a detectar suas 

dificuldades ou incoerências, a compreenderem porque as tem e a tomarem decisões. Tanto as 

autoavaliações individuais como as que ocorrem em grupo permitem aos alunos aperfeiçoarem 

suas produções e ações, bem como verificarem a eficácia com que estão utilizando as condutas 

sociais.  

Nas disciplinas “Ensino de Ciências e Biologia em Espaços não formais” e “Metodologia 

para o Ensino de Biologia” foram adotadas autoavaliações individuais cujos critérios estavam 

relacionados à participação, à relação interpessoal (saber ouvir opiniões, por exemplo), ao 
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cumprimento das tarefas assumidas (responsabilidade), ao empenho e à dedicação nas 

atividades. Já as autoavaliações coletivas (do trabalho em grupo) incluíram reflexões semelhantes 

sobre a articulação entre os integrantes, a gestão do tempo, a participação na tomada de 

decisões, sobre o cumprimento das funções exercidas e das responsabilidade individuais. 

Pode-se notar que o processo avaliativo na AC é formativo, pois se avalia para aprender e 

não para qualificar. Ao mesmo tempo, permite fazer uma valoração do processo de aprendizagem 

seguido pelo aluno para lhe oportunizar as propostas educacionais mais adequadas em função 

dos conteúdos preconizados. 

 

Conclusões 

 

Por meio das experiências vivenciadas ficou claro que, “[...] assim como se aprende nadar 

nadando, se aprende a participar, a gestionar, debater, comprometer-se, responsabilizar-se, etc. 

quando há possibilidade de fazê-lo” (ZABALA, 1998, pp.135-136). Em outras palavras, se os 

estudantes não sabem trabalhar em grupo, se não agem democraticamente ou se desconsideram 

a potencialidade da diversidade, é porque não foram ensinados e também porque não se está 

ensinando concretamente seus professores a procederem de outra forma. 

A cidadania (e seus valores correlatos) não se aprende por meio de aulas teóricas, mas 

sim na prática. Sua aprendizagem inclui elementos intelecto-afetivos e cooperativos, para que se 

aprenda a considerar o ponto de vista do outro. 

Os docentes formadores devem utilizar mecanismos que permitam com que todos os 

alunos, independentemente de suas características, sejam capazes de aprender. E, nesse 

sentido, “apesar de contar com pouco apoio, um dos mecanismos que se tem mostrado 

extremamente útil para uma gestão de sala de aula que corresponda à diversidade natural que a 

define é a aprendizagem cooperativa” (MONEREO; GISBERT, 2005, p.9). 

Seu uso como prática pedagógica, além de elevar o rendimento de todos os alunos, sem 

distinção, é capaz de promover relações positivas entre eles, proporcionando experiências que 

potencializam o desenvolvimento social, psicológico e cognitivo, a perda progressiva de 

egocentrismo, o desenvolvimento de uma maior autonomia e uma comunicação mais eficaz. 

Trata-se de abordagem educativa em consonância com os valores inclusivo e democráticos, 

porquanto possibilita contatos que não ocorreriam fora da sala de aula, permite aprender com e 

sobre os outros, desperta a vontade de intercambiar experiências e informações, favorece as 

relações inter-raciais, e faz com que os alunos se tornem mais altruístas ao estimular a 

capacidade de entender e adotar a perspectiva do outro (SLAVIN, 1999; JOHNSON; JOHNSON; 

HOLUBEC, 1999; REIS, 2000; PUJOLÀS, 2001; 2004). 

Ao se adotar a AC permite-se que a diversidade seja vista como uma fonte de novos 

conhecimentos e um estímulo para a aprendizagem; e que os diferentes níveis de desempenho e 

habilidades dos alunos se convertam em um recurso, não mais numa dificuldade (SLAVIN, 1999; 

REIS, 2000; PUJOLÀS, 2001; 2002). 
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Diante disso, concorda-se com os dizeres de Sheibel et al. (2009, p.77) ao afirmarem que 

“o aluno, ao ser formado dentro de outra lógica e cultura escolar poderá desenvolver novos 

entendimentos, posturas e práticas”, pois terá novos referenciais para realizar “a transposição 

didática para a sua futura ação docente” (ibid.).  

A AC permite, assim, com que os professores em formação adquiram novos 

entendimentos de como poderão configurar os trabalhos em grupos, uma vez que, 

[...] ao experienciarem e internalizarem uma vivência prazerosa, formadora e 
cooperativa de trabalho escolar, poderão entender que muitas habilidades, 
valores e atitudes não se desenvolvem por meio de uma metodologia de 
trabalho escolar que apenas privilegia os trabalhos realizados de forma 
solitária, silenciosa e competitiva, mediante a exposição oral, verticalizada e 
monológica de conteúdos por parte do professor (SHEIBEL et al., 2009, p.83). 

 

Portanto, o que se deseja ao compartilhar essas experiências, “é iniciar um processo de 

ruptura com uma prática escolar revestida de competição, individualismo e exclusão”, lançando 

aos demais docentes formadores “as sementes para a construção de um círculo virtuoso de 

saberes e práticas de caráter mais reflexivo, cooperativo e humanizador” (SHEIBEL et al., 2009, 

p.86). 
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Capítulo 34 

OFICINAS DE LEITURA EM ESCOLAS PÚBLICAS: DESPERTAR LITERÁRIO E MOTIVAÇÃO 

EDUCACIONAL PARA CRIANÇAS E JOVENS NO SERTÃO PIAUIENSE1 

READING WORKSHOPS IN PUBLIC SCHOOLS: AWAKENING LITERARY AND EDUCATIONAL 

MOTIVATION FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN THE PIAUIENSE HINTERLAND 

Almir Gabriel da Silva Fonseca2 

Barbara Brasilino de Souza3 

João Rafael da Silva Fonseca4 

Luana Moura Santos5 

Marcelo Victor Luz Soares6 

Ana Larissa Gomes Machado7 
 

 

RESUMO: O artigo objetivou relatar as vivências da atividade de extensão "Oficinas de leitura em 
escolas públicas" desenvolvida pelo grupo PET - Cidade, Saúde e Justiça da UFPI-CSHNB. Trata-
se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, desenvolvido em escolas públicas de 
Picos-PI. As oficinas foram realizadas nas escolas municipais que aderiram ao projeto após o 
convite feito pelo grupo. Participaram do encontro descrito vinte e cinco crianças, cursando o 
primeiro ano do ensino fundamental em uma escola pública, as quais realizaram as seguintes 
atividades ao longo de três dias: leitura, interpretação e discussão acerca dos textos, além de 
ditados de palavras e dinâmicas interativas. Conclui-se que a realização da extensão contribuiu 
para a formação básica dos alunos, desenvolvimento do senso crítico, bem como despertar da 
motivação educacional juntamente com o aumento da prática da leitura, tanto no ambiente escolar 
quanto externo. 
 
Palavras-chave: Educação. Extensão Universitária. Leitura. 
 
ABSTRACT: The article aimed to report the experiences of the extension activity "Reading 
workshops in public schools" developed by the PET - City, Health and Justice group at UFPI-
CSHNB. This is a descriptive study, an experience report, developed in public schools in Picos-PI. 
The workshops were held in municipal schools that joined the project after the invitation made by 
the group. Twenty-five children participated in the described meeting, attending the first year of 
elementary school in a public school, who carried out the following activities over three days: 
reading, interpretation and discussion about the texts, in addition to dictations of words and 
interactive dynamics . It is concluded that the accomplishment of the extension contributed to the 
basic formation of the students, development of the critical sense, as well as awakening of the 
educational motivation together with the increase of the practice of reading, both in the school and 
external environment. 
 
 Keywords: Education. University Extension. Reading. 
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1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento e efetivação de atividades referentes ao chamado tripé universitário se 

fazem de extrema importância para a construção de conhecimento interdisciplinar entre os 

participantes de grupos tais como os constituídos pelo Programa de Educação Tutorial. Pois, a 

institucionalização do PET proporciona a consolidação de um trabalho tutorial de aprendizagem 

em favor da diversidade e sempre guiado pelos princípios basilares do ensino, pesquisa e 

extensão (MÜLLER, 2003). O exercício de tais funções é solicitado como dado de excelência na 

graduação, fundamentalmente voltado à formação de um profissional cidadão relacionado com a 

apropriação e produção do conhecimento científico e compromissado ainda com a realidade social 

(MENEZES NETO, 1983). 

O Programa de Educação Tutorial existe no Brasil institucionalmente desde 23 de 

setembro de 2005, quando oficializado por intermédio da promulgação da Lei 11.180. O PET- 

Cidade, Saúde e Justiça, fundado no ano de 2010, na Universidade Federal do Piauí, campus 

Senador Helvídio Nunes de barros conta com um grupo interdisciplinar de 15 (quinze) PETianos, 

bolsistas e voluntários, oriundos de diversos cursos ofertados no campus, entre eles os cursos de 

Licenciatura em História, bacharelado em Administração, Enfermagem e Nutrição. Compactuando 

com os objetivos básicos previstos nas diretrizes do programa, onde, de acordo com o manual de 

orientação básica formulado em dezembro de 2006, o mesmo objetiva promover a formação 

ampla e de qualidade acadêmica dos alunos de graduação envolvidos direta, no caso dos 

integrantes dos grupos, ou indiretamente com o programa, estimulando a fixação de valores que 

reforcem a cidadania e a consciência social de todos os participantes e a melhoria dos cursos de 

graduação, através da promoção de ações de Ensino, Pesquisa e Extensão.  

Assim, há de se destacar o fato de que a educação, em qualquer um de seus níveis, se 

faz promotora de conhecimento essencial, portanto, a mesma é extremamente importante para a 

formação cidadã, assim como o conhecimento estratégico e específico, voltado para determinadas 

temática se faz essencial para a formação acadêmica e profissional. Uma das estratégias que a 

universidade utiliza para a formação de um profissional cidadão é baseada na efetiva relação 

recíproca do acadêmico com a comunidade, seja para se situar historicamente, para se identificar 

culturalmente ou para referenciar sua formação com os problemas que um dia terá que enfrentar 

(BRASIL, 1999).  

Dentre as ações realizadas pelos PETianos, destaca-se neste estudo a extensão 

universitária, que torna possível a construção de um conhecimento acadêmico mais elaborado, 

possibilitam a democratização do saber e a participação da comunidade no ambiente científico 

(LINS et al, 2014).  

Essas ações universitárias tornam-se de grande importância para a formação acadêmica 

dos PETianos, pois permitem a troca de saberes entre sociedade e universidade. Segundo o 

Plano Nacional de Extensão Universitária (BRASIL, 2000/2001), o ensino superior deve integrar 

atividades educativas, culturais e científicas que englobem educação e pesquisa para um melhor 

desenvolvimento da comunidade e uma otimização da formação profissional universitária. Essa 
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integração permite a produção do conhecimento a partir do confronto com a realidade brasileira e 

regional, a democratização do saber acadêmico e a participação efetiva da comunidade na 

universidade (SARAIVA, 2007). 

Desse modo, objetivou-se relatar a importância da atividade de Extensão: Oficinas de 

leitura nas escolas públicas, desenvolvida pelos integrantes do Grupo PET- Cidade, Saúde e 

Justiça com crianças e jovens, alunos da rede pública municipal de educação da cidade de Picos 

– interior do estado do Piauí, que contribuiu de modo a incentivar o habito da leitura, no ambiente 

escolar e fora do mesmo, e promover um aspecto motivador educacional ao público-alvo deste 

projeto. Além disso, propiciou uma experiência voltada para o campo da docência aos integrantes 

do grupo PET que estiveram à frente das atividades aplicando as metodologias de ensino 

fundamentadas no projeto de extensão aqui relatado. 

 

2 METODOLOGIA  

O presente artigo trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência acerca da 

atividade de extensão "Oficinas de leitura em escolas públicas da cidade de Picos-PI". A ação foi 

desenvolvida pelo grupo PET - Cidade, Saúde e Justiça da Universidade Federal do Piauí, 

Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, da cidade de Picos, Piauí em concordância com as 

Escolas Municipais da cidade que aderiram à extensão.  

As atividades tem início através de reuniões de planejamento, onde PETianos dialogam 

sobre as escolas públicas da cidade que são mais propícias para desenvolvimento da atividade. 

Em seguida, são realizadas reuniões com a diretoria das escolas, onde são debatidos os 

princípios e objetivos das atividades, bem como sua importância para a melhoria da educação dos 

alunos. Onde, a partir da adesão da instituição de ensino ao desenvolvimento, em suas 

dependências, da atividade de extensão, são formados grupos de leitura com os alunos. Com os 

grupos formados, semanalmente são realizadas encontros, onde em cada um deles são propostas 

obras para leitura, e leitura dos mesmos através de rodas dialógicas e posterior discussão sobre 

os mesmos. 

Todo o processo é mediado e acompanhado pela gestão da escola em conjunto com seus 

professores de português que podem tomar a extensão também como forma de avaliação dos 

alunos integrantes, avaliando dessa forma, o interesse e engajamento dos mesmos no projeto, 

bem com o desenvolvimento das habilidades de leitura.  

Pragmaticamente, à nível de organização, são discutidos mensalmente, em reunião 

conjunta, livros e textos que ao longo daquele mês tenham sido designados pelos responsáveis da 

extensão. Estes últimos também são os responsáveis pela condução dos encontros, elaborando 

roteiros de diálogos e ajudando na melhor compreensão das obras propostas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A educação escolar é uma dimensão fundante da cidadania e tal princípio torna-se 

indispensável para que haja uma participação concreta de toda população em espaços sociais e 
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políticos, assim como também permite a inserção ou reinserção qualificada no mercado de 

trabalho profissional (CURY, 2002). Dentro desta perspectiva, o papel da educação em toda e 

qualquer sociedade é de suma importância para o desenvolvimento digno dos cidadãos, onde, em 

muitos casos, passa a ser indicador de melhoria das condições de vida em termos financeiros, 

uma vez que os postos de trabalho estão exigindo, cada vez mais, os melhores profissionais com 

capacidade e qualificação técnica. No Brasil, a educação é prevista na Constituição Federal onde:  

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho”. (cap. III, seção I, art. 205, 1988) 
 

A oficina de leitura, nesse sentindo, foi desenvolvida com o intuito de tornar o 

conhecimento um meio de socialização entre educador e educando, de modo que através do ato 

dialógico entre ambas as partes se estabelecesse uma relação de troca mútua de aprendizagem. 

Utilizando como uma base o método chamado “Pedagogia do Oprimido” desenvolvido por Paulo 

Freire, que ajuda a quebrar barreiras entre docentes e discentes que estão acostumados a uma 

relação “bancária” da educação dentro de sala de aula, onde o professor é aquele indivíduo que 

deposita conhecimento no aluno, e ele de forma passiva absorve tudo que é passado (FREIRE, 

1968).  

Portanto, as pedagogias do oprimido e da autonomia surgem não apenas como um norte 

para as práticas educativas nesse sentido, mas também como uma pedagogia da esperança 

nesses sujeitos que na maioria dos casos estão à margem da sociedade (FREIRE, 1992). Desse 

modo, a atividade de extensão Oficinas de Leitura buscou por meio da utilização de recursos 

didáticos fazer com que a educação não mais fosse de A para B, mas de A com B.  

A mesma é um processo que deve se dá por meio de diferentes comunidades sociais, 

sendo a proposta da Oficina desde cedo trazer a igualdade social através do despertar de 

consciência dos alunos voltado para o saber educacional. Onde, a extensão torna possível a 

construção de um conhecimento mais compartilhado por meio dos diferentes indivíduos. Uma vez 

que, torna-se perceptível que a educação constitui uma forma política de transformar a sociedade, 

para que esta se torne mais igualitária e justa (FREIRE, 1968).  Fazendo assim, com que os 

alunos alcançados pela Oficina de Leitura desenvolvam autonomia e consciência crítica desde as 

primeiras séries. Logo, é somente por via da educação e da familiarização com a leitura que os 

mesmos podem ter contato com outras realidades e perspectivas diferentes da sua.  

A ação de extensão aqui apresentada é também responsável por levar para a comunidade 

os resultados decorrentes das produções feitas dentro dos muros da universidade, fazendo com 

que ambos os lados sejam beneficiados pelo contato com diferentes visões de mundo. 

Em outubro de 2019, a atividade aqui em discussão foi implementada em uma escola 

pública, localizada no bairro Exposição na cidade de Picos-PI. Por meio do qual, os PETianos, no 

decorrer de três dias, conduziram as atividades de extensão, tendo como maior intuito promover e 

estimular a leitura e a interpretação de textos em sala de aula, buscando primeiramente entender 

as necessidades e carências da turma do primeiro ano do ensino fundamental, constituída por um 
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total de vinte e cinco alunos, escolhida, para então dar inicio a uma programação envolvendo 

dinâmicas, leituras, objetos e interação em grupo a fim de suprir a demanda da sala. 

Os integrantes do grupo PET envolvidos na atividade de extensão tiveram reuniões a fim 

de organizarem uma atividade contendo início meio e fim, como forma de se aprofundar na 

proposta durante os três dias de desenvolvimento.  

No primeiro dia, realizou-se uma breve apresentação de forma didática e simples, 

buscando informa-los sobre as atividades que seriam trabalhadas com a turma, e logo em seguida 

foi entregue um texto intitulado “Maluquices do H” para ser feita uma leitura em grupo. Após a 

leitura foram propostos aos alunos exercícios simples, como a circulação de palavras que lhes 

pareciam mais interessantes e a partir delas abrir a discussão sobre o texto, tendo em vista o nível 

escolar da turma. Um dos objetivos era justamente levar textos com as letras do alfabeto no qual 

eles tinham dificuldades para ler, entender ou montar uma frase. No segundo dia, foi levado um 

novo texto intitulado “Maricota, a Centopeia Cantora” para ser lido e trabalhado com a sala, 

juntamente com uma dinâmica interativa contendo várias fotos de comidas e objetos para 

montarem as palavras ou até mesmo pequenos textos, deve ser ressaltado o grande interesse dos 

alunos quando foram estimulados ao estudo através de dinâmicas e exercícios que eles não 

tinham costume de estudar. 

Por fim, no último dia, foi realizado um ditado de palavras para relembrar os textos 

passados e verificar se realmente os alunos haviam fixado algo das atividades anteriores. Ao 

decorrer do ditado, os alunos se sentiram a vontade para tirar dúvidas e muitos para mostrar as 

novas palavras e letras que estavam conseguindo desenvolver, constatando-se assim, resultados 

positivos quanto à realização das atividades propostas no decorrer dos três dias.  

Ao fim da extensão podemos analisar os métodos de ensino aplicados na escola e a 

necessidade da implantação de outros novos métodos, em um dos pontos perceptíveis é clara a 

dispersão dos alunos por enfrentarem uma rotina monótona e cronológica dos conteúdos 

repassados, tornando o aluno apenas como passivo. Nos primeiros encontros proporcionados 

pelo PET através da atividade de extensão em cada escola, é perceptível a empolgação e vontade 

dos mesmos em participar dos exercícios propostos, que apresentam uma base de interação ativa 

e dinâmica de todos em sala de aula, a fim de estimular um hábito de leitura leve e de fácil, 

moderado ou de difícil entendimento, de acordo com o nível escolar de cada turma e fazendo uso 

de textos que dialogam com aspectos presentes no dia a dia dos alunos. Desta forma, Paulo 

Freire (1996) acrescenta que o aluno deve entender seu papel social no mundo, colocando a 

leitura e a educação como algo além do ato de saber ler e escrever. Cabe ao estudante e ao 

educador entender seu papel como indivíduo consciente de seus atos históricos, podendo assumir 

uma consciência coletiva diante do mundo. Paulo Freire conclui ainda que: 

Se nossas escolas, desde a mais tenra idade de seus alunos se entregassem 
ao trabalho de estimular neles o gosto da leitura e o da escrita, gosto que 
continuasse a ser estimulado durante todo o tempo de sua escolaridade, 
haveria possivelmente um número bastante menor de pós-graduandos falando 
de sua insegurança ou de sua incapacidade de escrever. (FREIRE, 1997, p. 
25). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A leitura na educação infanto-juvenil é responsável por inúmeros benefícios, sendo 

primordial ao desenvolvimento individual. Nesse sentido, pôde-se observar que o habito da leitura 

gera vantagens que vão desde ao aumento da empatia e fortalecimento da criatividade, visto que 

a constante prática aprimora áreas como a comunicação, apura o senso critico, amplia o 

conhecimento e enriquece o vocabulário.   

Visto os seus benefícios e amplo grau de necessidade a extensão: “Oficinas de Leitura em 

Escolas Publicas” contribuiu para a formação básica dos alunos, bem como despertar da 

motivação educacional juntamente com o aumento da prática da leitura, tanto no ambiente escolar 

quanto externo. Desta forma, a extensão buscou propor métodos de leitura envolvendo dinâmicas, 

e atividades que criassem uma ligação entre alunos e professores, a fim de criar uma ponte de 

transmissão de conhecimento entre ambos e que buscasse se desvincular de uma rotina 

polarizada e cansativa enfrentada pelos alunos e até mesmo pelas condições de ensino e 

estrutura disponíveis a professores, com baixas remunerações e falta de materiais que facilitariam 

seu trabalho. 
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Capítulo 35 

OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA E SUAS CONTRIBUIÇÕES NA APRENDIZAGEM: UMA 

EXPERIÊNCIA NO ENSINO MÉDIO 

 
MATHEMATICS OLYMPICS AND THEIR CONTRIBUTIONS IN LEARNING: AN EXPERIENCE IN HIGH 

SCHOOL 
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RESUMO: Este trabalho apresenta um relato de experiência8 de algumas ações do projeto de 
extensão voltado à preparação dos alunos em duas Olimpíadas de Matemática. O projeto foi 
desenvolvido por professores de Matemática e de Física de uma Escola Profissionalizante, na 
zona norte do Ceará, tendo por objetivos preparar os alunos para o Concurso Canguru de 
Matemática e para a OBMEP, além de incentivar a aprendizagem autônoma com resolução de 
problemas. Os materiais usados tiveram como base bancos de questões e provas disponibilizadas 
no site da OBMEP e do Canguru de Matemática. A metodologia foi baseada na Resolução de 
problemas. As aulas aconteceram no laboratório de Matemática. Através dessas aulas 
preparatórias, foi possível observar um resultado evolutivo nas notas dos alunos e no número de 
medalhas. Além disso, houve um incentivo ao protagonismo e prazer pelo estudo da Matemática, 
pois, entre os alunos, existia troca de informações e apresentações de estratégias nos momentos 
das resoluções. 
 
Palavras-chave: Olimpíadas de Matemática. Resolução de problemas. Preparação para OBMEP 
e Canguru. Ensino e aprendizagem. 
 
ABSTRACT: This work presents an experience report of some actions of the extension project 
aimed at preparing students in two Mathematics Olympics. The project was developed by teachers 
of Mathematics and Physics at a Vocational School in the north of Ceará, with the purpose of 
preparing students for the Kangaroo Mathematics Competition and for OBMEP, in addition to 
encouraging autonomous learning with problem solving. The materials used were based on 
question banks and evidence available on the OBMEP and Kangaroo Mathematics website. The 
methodology was based on problem solving. The classes took place in the Mathematics laboratory. 
Through these preparatory classes, it was possible to observe an evolutionary result in the 
students' grades and in the number of medals. In addition, there was an incentive to the 
protagonism and pleasure in the study of Mathematics, because, among the students, there was 
an exchange of information and presentation of strategies at the moments of resolutions. 
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Introdução 

 

Nos últimos anos, o Brasil está se destacando, internacionalmente e nacionalmente, na 

área da Matemática. Como o caso, em 2014, do professor e pesquisador Arthur Ávila, do Instituto 

de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e do Centro Nacional de Pesquisas da França, sendo o 

primeiro brasileiro a conquistar a Medalha Fields, uma espécie de Prêmio Nobel da Matemática. 

Um acontecimento importante foi o Biênio da Matemática (2017-2018) no Brasil, no qual tivemos 

dois anos de ações e eventos nacionais e internacionais, que colocaram a Matemática, a Ciência 

e a Tecnologia no foco da comunicação.  

No período do Biênio, nosso país sediou dois grandes eventos de relevância internacional: 

a Olimpíada Internacional da Matemática (IMO), em 2017 e o Congresso Internacional de 

Matemáticos, em 2018. São em eventos como esses que a Matemática é divulgada e apresentada 

de forma diferente, com intuito de atrair um maior público de interessados a estudá-la.  

Outra ação que está crescendo, fortemente, no Brasil, são as participações nas 

Olimpíadas de Matemática. Para Santos e Alves (2018), esse aumento é devido à diferenciação 

nas provas de competições (olimpíadas), ou seja, as questões não exigem do aluno 

memorizações de fórmulas ou conhecimento total da disciplina, mas sim conceitos básicos, 

raciocínio e criatividade. De acordo com Alves (2012), a resolução de problemas diferenciados 

promove o insight dos alunos. 

Neste trabalho, destacamos duas olimpíadas, uma de categoria internacional e outra 

nacional, Concurso Canguru de Matemática e Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas (OBMEP), respectivamente. Escolhemos essas olimpíadas devido ao crescimento 

significativo nas inscrições a cada ano (IMPA, 2018; CANGURU DE MATEMÁTICA BRASIL, 

2018) e um maior interesse dos alunos em participar e se preparar para essas duas competições 

na escola investigada.  

A OBMEP é considerada a maior olimpíada do Brasil, acontece anualmente desde 2005, 

distribuída em 3 níveis e composta por duas fases. Os níveis são organizados de acordo com o 

ano do aluno, isto é, no nível 1, participam alunos dos 6º e 7° anos; no nível 2, alunos dos 8º e 9º 

anos e, no nível 3, são os alunos do Ensino Médio. A primeira fase contém vinte questões 

objetivas e todos os alunos da escola inscrita podem fazer a prova. Já na segunda fase, a prova é 

composta por seis problemas discursivos, porém, só quem pode participar são os 5% dos alunos 

que realizaram a primeira fase da escola inscrita. Essa olimpíada tem como objetivos: a busca de 

talentos e a melhoria da qualidade do ensino de Matemática.  

O Concurso Canguru de Matemática possui uma única fase e é destinado aos alunos do 

3º ano do Ensino Fundamental (EF) até os da 3ª série do Ensino Médio (EM). Está organizado em 

seis níveis, sendo eles para o EF: nível P (alunos dos 3º e 4º anos), nível E (alunos dos 5º e 6º 

anos) e nível C (alunos do 9º ano). Para o EM, temos: nível J (alunos das 1ª e 2ª séries) e nível S 
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(alunos da 3ª série). Os números de questões das provas variam de acordo com o nível: os níveis 

P e E têm 24 questões e os demais níveis, 30 questões, sendo todas objetivas. Essa olimpíada 

tem como objetivo promover a divulgação da Matemática por todos os meios ao seu alcance e, em 

particular, com a realização do concurso que envolve e motiva milhares de alunos pelo mundo. Ela 

apresenta algumas características diferentes da OBMEP, pois quem decide o número de 

participantes é a escola, sendo a escola responsável por imprimir, aplicar e corrigir as provas, 

seguindo o cronograma disponibilizado pela comissão organizadora. 

Com isso, percebemos que, antes de tudo, é fundamental o engajamento do professor de 

Matemática e a parceria da escola para que esse trabalho de preparação aconteça de forma 

positiva. Sendo assim, Soares, Leo e Soares (2014) encontraram, em sua investigação, que 

alunos de escolas muito envolvidas com a OBMEP têm um aproveitamento melhor na Prova 

Brasil, no ENEM e no PISA do que os de escolas pouco envolvidas, tendo uma evolução dessa 

diferença com o passar dos anos. Por causa de resultados como esses, motivamo-nos a trabalhar 

na preparação de nossos alunos para as olimpíadas. 

Não podemos deixar de informar o papel fundamental da escola, em nome da gestão, 

para apoiar esse trabalho e disponibilizar recursos que contribuam com a preparação dos alunos 

interessados em participar dessas olimpíadas, com isso, promovendo a melhoria da qualidade do 

ensino e despertando o conhecimento autônomo.  

Nesse contexto, o projeto Grupo Olímpico de Matemática teve como objetivos: preparar os 

alunos para o Concurso Canguru de Matemática e para a OBMEP, ensinar os assuntos de 

Matemática de forma mais aprofundada e incentivar a aprendizagem autônoma a partir da 

resolução de problemas. 

Então, esse projeto buscou desconstruir a ideia de que a aprendizagem matemática só 

acontece com a presença de um professor e sem interação do aluno. Logo, constatamos, com 

esse projeto, que o trabalho do professor não consiste, exatamente, em ensinar os alunos, mas 

sim em atuar como mediador, desenvolvendo um mecanismo que facilite a aprendizagem e 

desperte a autonomia nos estudos. 

Na seção seguinte, discorremos sobre o surgimento e o processo seletivo dos 

participantes do grupo olímpico da escola, em seguida, descrevemos sobre a metodologia e os 

materiais utilizados. 

 

O Grupo Olímpico de Matemática 

 

O projeto ‘Grupo Olímpico de Matemática’ surgiu em 2015, com a iniciativa dos alunos e 

dos professores de Matemática e de Física da Escola Estadual de Educação Profissional 

Professora Lysia Pimentel, situada na cidade de Sobral – CE. Essa escola integra a rede de 

escolas profissionais do Ceará, funcionando de forma integral e ofertando disciplinas de base 

comum e técnicas.  
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Em todo início de ano letivo, era realizada uma prova de seleção interna para os alunos 

que almejassem participar do projeto. Eram ofertadas 60 vagas, sendo 20 vagas para cada ano do 

Ensino Médio. A seleção acontecia a partir de uma de prova objetiva, contendo dez questões. 

Para ser aprovado, o aluno precisava atingir uma nota maior ou igual a sete, preenchendo as 

vagas por ordem decrescente. No segundo semestre, o número dos alunos no projeto diminui, 

pois a preparação é voltada apenas aos 5% dos alunos9 selecionados para a segunda fase da 

OBMEP. 

Depois do resultado dos aprovados na seleção, os alunos são organizados em grupos (A, 

B, C). O grupo A é composto pelos alunos do 1º ano, o grupo B pelos alunos do 2º ano e o grupo 

C pelos alunos do 3º ano. Após essa divisão de grupos, iniciamos os estudos de preparação para 

as olimpíadas. 

 

Fundamentação Teórica 

 

Os problemas de olimpíadas são diferentes das questões propostas nos livros didáticos. 

Os livros didáticos trazem propostas de atividades de forma a praticar o conteúdo ensinado, em 

muitas situações, questões bem específicas sobre o assunto. Já os problemas, em olimpíadas, 

são apresentados de forma instigante para os alunos, abordando múltiplos aspectos matemáticos, 

sociais e culturais, ou seja, buscam relacionar assuntos da Matemática com sua realidade, sem 

sair dos conteúdos da educação básica.  

Para Polya (1985), existem problemas do tipo rotineiro, os quais, em geral, não exploram 

a criatividade do aluno, podendo ser apenas um problema de aplicação de regras matemáticas, e 

existem problemas não-rotineiros, que incluem investigações e pesquisas para resolvê-los. 

De acordo com Carneiro (2004), muitas pessoas pensam que estudar Matemática, para 

participar de Olimpíada de Matemática, exige estudar conteúdos que vão além do que é proposto 

na educação básica. Segundo esse autor, essa informação está totalmente errada: 

Erroneamente, muitas pessoas pensam que estudar para participar de uma 
Olimpíada de Matemática é avançar na matéria usual do colégio, que por 
exemplo um aluno da 5ª série deva estudar equação do 2º grau, ou um aluno 
do ensino médio deva saber tudo de cálculo. Não é nada disso. Os problemas 
não exigem uma dose maior de conhecimento, e sim o despertar de um 
raciocínio e de muita criatividade. O aluno é forçado a experimentar sua 
inteligência, diferentemente da maioria dos problemas mecânicos que fazem 
parte do currículo escolar (CARNEIRO, 2004, p. 5).  

 

Nesse sentido, buscamos ensinar ou revisar os conteúdos matemáticos que caem nas 

olimpíadas de Matemática de forma mais aprofundada, usando materiais complementares e 

voltados à preparação de olimpíadas de Matemática. 

Nos trabalhos de Carneiro (2004; 2018) e Badoró (2015), são apresentadas orientações, 

para professores e escolas, de como preparar seus alunos para as Olimpíadas de Matemática, 

sugerindo livros, sites e aulas a partir de resolução de problemas.  

                                                             
9 Essa porcentagem é calculada sob o total de inscritos da escola no ano vigente. 
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No caso de Carneiro (2004; 2018), o mesmo apresenta dicas de como montar um projeto 

de olimpíadas em uma escola e 50 problemas de treinamento para iniciantes. Informa os assuntos 

mais abordados nas olimpíadas, que, de acordo com ele, são: Teoria dos Números, Álgebra, 

Geometria e combinatória. Apresenta, também, sugestões de livros, selecionados por tema, 

podendo ser usados por professores na preparação de seus alunos ou, até mesmo, na sua 

capacitação profissional.  

Já Badoró (2015) apresenta informações que ajudam o professor e os gestores escolares 

a organizarem um curso preparatório para alunos que desejam participar de competições 

olímpicas. No decorrer do seu trabalho, ele monta um roteiro de estudo para o professor se 

preparar para o curso com plano de aula, lista de exercícios e indicação bibliográfica, com o intuito 

de o professor se sentir mais preparado e qualificado para essas aulas. 

Para fortalecer esse estudo, listamos algumas sugestões de materiais, como livros, 

revistas e apostilas, que estão disponíveis na internet para alunos e professores que buscam 

estudar e se preparar para as olimpíadas de Matemática, são eles: 

 Banco de questões da OBMEP 

 Provas e soluções da OBMEP 

 Apostilas do PIC 

 Revista Eureka! 

 Provas e soluções do Canguru da Matemática 

Encontramos, também, o Portal da Matemática10, um ambiente cheio de conteúdos e 

materiais direcionados para a preparação da OBMEP, podendo ser acessado tanto por alunos 

como por professores. O material desse portal é organizado em módulos e segue a grade 

curricular do 6º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio.  Esses materiais têm 

como intenção complementar o ensino e a aprendizagem da Matemática, através de videoaulas, 

cadernos de exercícios, listas de exercícios resolvidos, material teórico e simulados. Existe, ainda, 

uma grande quantidade de testes com perguntas dissertativas e de múltipla escolha, “para que 

exercite seu conhecimento quantas vezes desejar. Além disto, é possível fazer uma avaliação 

geral do módulo e obter o certificado on-line” (PORTAL DA MATEMATICA, 2018, on-line). Por fim, 

nesse portal, é possível o professor formar sua turma e acompanhar o andamento de seus alunos, 

mas, para isso, ele precisa gerar um código de Orientador e formalizar o convite com seus alunos 

para ter acesso ao portal. 

De acordo com a OBMEP (2017, p. 5), “fica evidente que a Olimpíada não apenas detecta 

talentos, mas também identifica e motiva grupos organizados de professores e alunos, que 

mostram ser possível, com estudo e dedicação, alcançar as mais elevadas posições nessa 

competição nacional”. Claro que não é um trabalho fácil, pois o professor tem a difícil missão de 

tentar nivelar o ensino a alunos com diferentes formações e níveis de conhecimento, por isso que, 

muitas vezes, as aulas voltadas para as olimpíadas acontecem em horários que vão além da 

                                                             
10 Disponível em: <https://portaldosaber.obmep.org.br/index.php/site/sobre>. 
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carga-horária da disciplina de Matemática, ou seja, acontecem no contraturno, no horário do 

almoço e até aos sábados. 

Quando nos referimos a trabalhar com resolução de problemas, não poderíamos deixar de 

citar as ideias de Alves (2012), Allevato e Onuchic (2009), Onuchic e Allevato (2011), Romanatto 

(2012), Costa e Allevato (2013) e Onuchic (2013), que apontam que a resolução de problemas, 

em sala, desenvolve a compreensão matemática dos alunos. Nessa perspectiva, Costa e Allevato 

(2013, p. 2) acrescentam que: 

[...] a resolução de problemas possibilita aos alunos mobilizar conhecimentos e 
desenvolver a capacidade de gerenciar as informações que estão ao seu 
alcance. Assim, eles têm oportunidade de ampliar conhecimentos acerca de 
conceitos e procedimentos matemáticos, bem como de ampliar a visão que 
têm dos problemas da Matemática, do mundo em geral e, assim, desenvolver 
sua autoconfiança. 

 

Alves (2012) destaca que a resolução de problemas, em Matemática, estimula o raciocínio 

na busca da solução, isto é, “identificamos que o solucionador pode mobilizar um raciocínio lógico-

matemático formal ou, de outro modo, mobilizar uma categoria de raciocínio que não possui 

características marcantes e determinantes de um raciocínio formal” (ALVES, 2012, p.150). 

Para Allevato e Onuchic (2009), um problema é ponto de partida e orientação à 

aprendizagem, visto que, a partir de sua solução, surge um novo conhecimento. As autoras 

destacam que a parceria do trabalho entre professor e aluno possibilita uma aprendizagem de 

forma colaborativa em sala de aula. Apresentam uma metodologia que tem, como ponto de 

partida, a resolução de problemas e organizam um roteiro com nove etapas de como deve ser 

proposto um problema em sala de aula. 

Já Romanatto (2012) traz a ideia de que um problema é uma situação que demanda a 

realização de sequências de ações para obter um resultado. Essas sequências de ações, a que 

ele se refere, têm contribuição do trabalho de Onuchic, que sistematiza sete ideias sobre o 

trabalho docente a partir de resolução de problemas, sendo elas: 1) formar grupos; 2) a função do 

professor; 3) resultados dos grupos; 4) plenária; 5) análise dos resultados; 6) consenso; e 7) 

formalização. O autor afirma que “a solução não está disponível de início, mas é possível construí-

la” (ROMANATTO, 2012, p. 301), ou seja, dando a oportunidade ao aluno de construir seu novo 

conhecimento.  

 

Procedimentos metodológicos 
 

A metodologia é baseada na resolução de problemas, seguindo o roteiro de sessões de 

estudo, resolução e discussão dos problemas. Para Romanatto, essa metodologia tenta 

apresentar uma Matemática de forma mais intuitiva e experimental, tornando os conceitos mais 

compreensíveis. Então, para esse autor: 

A resolução de problemas, como metodologia de ensino da Matemática, pode 
fazer com que os conceitos e princípios matemáticos fiquem mais 
compreensivos para os estudantes uma vez que eles serão elaborados, 
adquiridos, investigados de maneira ativa e significativa. É a apropriação 
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compreensiva do conteúdo, pois é uma Matemática mais qualitativa em 
destaque (ROMANATTO, 2012, p. 303). 

 
Com isso, destacamos a importância do papel do professor ao elaborar ou propor uma 

atividade, visto que ela deve ser desafiante e provocar o interesse investigativo para encontrar a 

solução. Além disso, o professor deve acompanhar e orientar seus alunos na busca das soluções, 

valorizando todas as respostas que chegaram à mesma solução e/ou validando as situações em 

que o raciocínio utilizado não encontrou a resposta correta, valorizando, dessa forma, o erro do 

aluno para construir um novo conhecimento. 

As aulas aconteciam quatro vezes por semana (segunda, terça, quarta e sexta), sempre 

no horário do almoço e no laboratório de Matemática. Elas eram organizadas da seguinte maneira: 

grupo A nas segundas-feiras, grupo B nas terças e grupo C nas quartas, ficando a sexta livre para 

alunos de qualquer grupo estudar, revisar algum assunto ou resolver questões.  

O material utilizado teve como base os bancos de questões e provas disponibilizadas no 

site oficial da OBMEP, assim como as apostilas do PIC e do Portal da Matemática. Contamos, 

também, com as provas e soluções do Canguru da Matemática. Um recurso importante do 

laboratório de Matemática foram os computadores com acesso à internet, para acessarmos os 

vídeos e os materiais digitais de treinamento. 

Uma das estratégias discutidas para a interpretação e a compreensão dos problemas foi a 

utilização do software GeoGebra, pois esse recurso digital envolveu uma diversidade de 

elementos matemáticos utilizados como suporte para o entendimento do problema proposto 

(JACINTO; CARREIRA, 2017).  

Em cada aula, o professor responsável pelo grupo introduzia ou revisava algum conteúdo 

matemático de forma aprofundada (que vai além dos que são apresentados nos livros didáticos), 

antes de apresentar uma lista de problemas ou uma prova dos anos anteriores das olimpíadas, 

para, assim, ser resolvida e discutida pelos alunos. Em seguida, no momento da resolução dos 

problemas, o professor tinha o papel de mediador, auxiliando quando necessário, ou seja, quando 

surgia dificuldades de compreensão ou de conceitos matemáticos. 

No momento da validação dos resultados, cada aluno apresentava sua resposta e os 

caminhos que chegaram àquela solução, possibilitando, desse modo, novas descobertas e 

estratégias para se resolver um único problema. Esse momento trabalhava, também, o 

protagonismo entre eles, a partir do incentivo nas apresentações de suas soluções e interações 

em grupo.  

Na próxima seção, apresentamos os principais resultados desse projeto de extensão 

“Grupo Olímpico de Matemática”, referentes a duas olimpíadas: OBMEP e Canguru da 

Matemática, durante o período de 2015 a 2018.  
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Resultados e Discussão 

 

Através das atividades desenvolvidas no projeto desde 2015, percebemos que os alunos, 

que têm participado ou participaram assiduamente das ações do projeto, melhoraram suas notas 

na disciplina de Matemática, conquistaram medalhas e atingiram bons resultados na prova do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).  

Além disso, as ações propiciaram discussões e ampliações na forma de interpretar os 

problemas olímpicos e na diversidade nos modos de resolução. Sendo constatado pelos 

feedbacks dados pelos professores e alunos nas aulas de preparação. Para uma melhor 

verificação dos resultados do projeto, apresentamos, nas tabelas 1 e 2, o quantitativo das 

premiações na OBMEP e no Canguru da Matemática nos últimos quatro anos. 

Tabela 1 – Resultados na OBMEP (2015 – 2018) 

 OURO PRATA BRONZE MENÇÃO 

HONROSA 

TOTAL DE 

ALUNOS 

2015 - 1 1 14 16 

2016 - 2 4 19 25 

2017 - 2 7 14 23 

2018 - 2 1 12 15 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 
Nessa tabela 1, apresentamos o total de alunos premiados em cada ano na OBMEP, o 

quantitativo de medalhas nas suas três categorias (ouro, prata e bronze) e o número dos alunos 

que conquistaram menção honrosa. A OBMEP acontece em duas fases, tendo, na primeira, a 

participação de todos os alunos matriculados na escola e, na segunda, segue apenas 5% dos 

alunos matriculados no ano vigente com as melhores pontuações na primeira fase. Nessa escola, 

são encaminhados em torno de 31 alunos para a segunda fase da OBMEP, tendo, em média, 20 

alunos premiados por ano. Até o momento, a escola não obteve nenhuma medalha de ouro, mas 

os esforços e a dedicação dos alunos e dos professores são incentivados e reconhecidos por toda 

a comunidade escolar.  

Na tabela 2, trazemos o total de medalhistas no Concurso Canguru de Matemática. 

Reforçamos que os participantes dessa olimpíada são apenas os participantes do projeto Grupo 

Olímpico de Matemática, chegando, em média, a 35 alunos realizando a prova. 

Tabela 2 – Resultados no Concurso Canguru de Matemática (2015 – 2018) 

 OURO PRATA BRONZE TOTAL DE 

ALUNOS 

2015 2 2 2 6 

2016 1 - 2 3 

2017 2 4 7 13 

2018 - 2 5 7 

Fonte: Elaboração dos autores. 
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Observamos, na tabela 2, que não existe a premiação de menção honrosa como acontece 

na OBMEP, com isso, o quantitativo do total de alunos premiados, por ano, é bem inferior nessa 

olimpíada. Porém, nessa olimpíada, a escola já conquistou cinco medalhas de ouro, oito de prata 

e dezesseis de bronze. O resultado das premiações, nessa tabela, apresenta uma oscilação no 

decorrer dos anos, mas temos a consciência de que é muito difícil manter uma padronização de 

crescimento, por depender, exclusivamente, do nível da prova.  

Por fim, percebemos que os resultados da OBMEP, como o do Concurso Canguru de 

Matemática, apresentam um número significativo de participação, interação e conquistas no 

decorrer desses quartos anos, não podemos deixar de destacar todo o trabalho realizado pelos 

professores do projeto no incentivo pelo estudo mais aprofundado nos tópicos de Matemática. 

 

Considerações Finais 

 

As ações do projeto, na preparação dos alunos para as Olimpíadas de Matemática, a 

partir da metodologia de resolução de problemas, trabalhava com habilidade de interpretar e 

desenvolver estratégias na resolução de problemas. Desse modo, percebemos uma evolução dos 

conhecimentos matemáticos e uma melhoria nos resultados dessa disciplina e, até mesmo, nos 

resultados na prova do ENEM. Outro fator observado foi o incentivo ao trabalho colaborativo, pois, 

entre os alunos, existiam trocas de experiências nos momentos das validações das resoluções, 

gerando, também, uma conscientização da importância de estudar os conteúdos matemáticos.  

Esse projeto proporcionou, ao professor e ao aluno, momentos de construção de 

conceitos e aplicações matemáticas de forma mais aprofundada, que, normalmente, não é 

possível em uma sala de aula tradicional. Além disso, ofereceu um ambiente de liberdade para o 

aluno construir seu próprio conhecimento e ao professor, a capacidade de despertar o ensino e a 

aprendizagem pela Matemática. 

Finalmente, acreditamos que esse projeto contribuiu de forma significativa na formação de 

todos os participantes (alunos e professores), possibilitando um novo olhar às questões de 

preparação, incentivo e participação nas olimpíadas de Matemática, focando na preocupação no 

ensino e na aprendizagem da Matemática e fortalecendo a relação entre professor-aluno-saber. 
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Capítulo 36 

PEDAGOGIA CRÍTICA NA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Francisco Valberdan Pinheiro Montenegro1 

 

RESUMO: O presente artigo objetiva relatar uma experiência de intervenção que consistiu na 
realização de Oficinas de Alfabetização com usuários de um Centro de Atenção Psicossocial para 
pessoas com necessidades decorrentes do uso de Álcool e outras Drogas (CAPS-AD). Partindo 
da articulação teórica entre os referenciais da atenção psicossocial e da pedagogia crítica, o artigo 
apresenta um estudo do tipo relato de experiência no qual empregou-se a metodologia da 
observação participante. As Oficinas de Alfabetização ocorreram ao longo do segundo semestre 
de 2019. Entre os principais resultados da intervenção estão a formação de vínculos entre os 
participantes e a constituição de um espaço de compartilhamento das suas percepções sobre os 
processos educacionais e a exclusão em uma sociedade letrada. O uso de metodologias ativas na 
realização das oficinas resultou em satisfatória adesão dos participantes. Além disso, destaca-se a 
autonomia como ferramenta metodológica e resultado importante nas práticas educacionais de 
jovens e adultos. Por fim, o artigo argumenta a importância das Oficinas de Alfabetização como 
recursos estratégicos na clínica ampliada de saúde mental e sinaliza a necessidade de mais 
estudos sobre a alfabetização no âmbito da atenção psicossocial. 
 
Palavras-Chave: Oficinas de Alfabetização. Atenção Psicossocial. CAPS-AD 
 

INTRODUÇÃO  

Os altos índices de analfabetismo têm sido uma constante na história brasileira. O país 

iniciou o século XX com mais da metade de sua população analfabeta. Essa privação sistêmica ao 

acesso à educação, da exploração colonial ao presente, compõe as tramas da exclusão social que 

historicamente têm atravancado o exercício da cidadania por diversos segmentos populacionais. 

No Brasil, por mais de cem anos o direito ao voto foi negado aos analfabetos, assim como ocorreu 

aos povos indígenas, negros e mulheres. Em mais de três séculos de exploração colonial a coroa 

portuguesa legou ao Brasil uma população analfabeta e uma sociedade escravocrata cujos efeitos 

alcançam as gerações atuais (CARVALHO, 2002).  

Em face a essa realidade crônica, desde a redemocratização, políticas públicas têm sido 

instituídas para ampliar o acesso à educação. Um dos marcos no enfrentamento ao analfabetismo 

foi a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (FUNDEB), o qual resultou em programas específicos para a 

educação inclusiva de jovens e adultos e outras populações com precário acesso ao ensino. Um 

outro marco na história recente da educação brasileira foi a aprovação do Plano Nacional de 

Educação (PNE) que elege a erradicação do analfabetismo como uma de suas principais metas 

(BRASIL, 2014).    

                                                             
1 Psicólogo graduado pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Residente Multiprofissional em Saúde Mental na 
Escola de Saúde Pública Visconde de Sabóia / Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA).  E-mail: 
tenegrodan@gmail.com  
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No que concerne à saúde mental, somente a partir da década de 1980 notamos alguma 

mudança no modelo assistencial, até então, marcado pelas práticas excludentes de 

institucionalização, administração indiscriminada de medicamentos e violação sistemática de 

direitos. Os enfretamentos ao modelo institucionalizante resultaram na emergência de serviços 

substitutivos aos manicômios e estratégias de Atenção Psicossocial enquanto um novo paradigma 

assistencial. Por meio da ênfase na inclusão, o paradigma psicossocial propõe mudanças nas 

dimensões epistemológicas, assistenciais, jurídicas e culturais do modo como a sociedade lida 

com as diferenças (AMARANTE, 2019). 

Nesse panorama, cabe observar que a história social da população não alfabetizada e das 

pessoas rotuladas por um diagnóstico psiquiátrico encontram um ponto comum na sua exclusão 

sistemática dos processos políticos de decisão a nível individual e coletivo (CAMPOS & 

MAGALHÃES 2019). Exclusão e estigma também marcam a trajetória da população usuária de 

drogas, conforme demonstrado pela sua tardia inclusão na pauta sanitária (ADAMY & SILVA, 

2017; BRASIL, 2003; CLEMENTE et al., 2013). A articulação entre esses aspectos permite 

avançar na análise e compreensão do mosaico de elementos envolvidos na interface entre 

analfabetismo ou baixos níveis de escolaridade e a população com necessidades decorrentes do 

uso de drogas que a RAPS deve assistir.  

Ainda nessa perspectiva, é notório que apesar da implementação de políticas públicas 

para ampliar o ensino, o Brasil ainda apresenta uma frágil redução na taxa de analfabetismo. 

Segundo a última Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio Contínua (PNAD), divulgada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2018 o país tinha 11,3 milhões de 

pessoas com mais de 15 anos de idade analfabetas, o que representa uma taxa de 6,8%, em face 

a 6,9% no ano anterior (IBGE, 2019).  

O cenário esboçado nos parágrafos anteriores evidencia a necessidade de estudos que 

ampliem a compreensão da interface entre o fenômeno do analfabetismo e a saúde mental, 

especialmente no âmbito das necessidades decorrentes do consumo de substâncias psicoativas. 

A persistência das altas taxas de analfabetismo, por seu turno, demonstra a relevância das ações 

no sentido de fomentar o exercício da cidadania por meio dos processos de alfabetização. Nesse 

sentido, o presente estudo objetiva relatar a experiência da realização de Oficinas de 

Alfabetização com usuários de um Centro de Atenção Psicossocial para pessoas com 

necessidades decorrentes do uso de Álcool e outras Drogas (CAPS – AD). 

  

REFERENCIAL TEÓRICO OU PAULO FREIRE E A SAÚDE MENTAL 

 

São raras as referências sobre os processos de alfabetização com populações usuárias 

de substâncias psicoativas no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). No campo da 

saúde mental, o analfabetismo tem sido abordado por pesquisas que enfatizam os aspectos 

epidemiológicos. Alguns desses estudos sugerem uma relação entre os baixos níveis de 

escolaridade e uma maior prevalência ou incidência de transtornos mentais, caracterizando a 
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privação ao ensino como fator de risco para um diagnóstico psiquiátrico (Gonçalves et al., 2014; 

Souza et al., 2017; WHO, 2014).  

Na contramão de uma patologização da experiência de não saber ler, outras pesquisas 

abordam a função dos determinantes sociais na relação entre os baixos níveis de escolaridade e o 

sofrimento mental. Segundo Campos e Magalhães (2019), a intersecção entre privação 

econômica, baixos níveis de escolaridade e outros marcadores sociais produz vulnerabilidades no 

curso da vida de uma pessoa. Nessa perspectiva, o analfabetismo é analisado em sua relação 

com a conjuntura da desigualdade social que, por sua vez, constitui um desencadeante de 

eventos estressores, principalmente pela maior exposição a experiências críticas de vida como a 

fome e a dor (CAMPOS & MAGALHÃES, 2019; WHO, 2014).  

Nesse sentido, a interseccionalidade entre vulnerabilidades produz uma malha resistente 

que, muitas vezes, dificulta ou impede o acesso dos usuários à escolarização e, 

consequentemente, o exercício da cidadania. A inclusão social proposta pelo paradigma 

assistencial da atenção psicossocial, portanto, precisa considerar também uma inclusão 

educacional. Nesses termos, a tarefa de produzir uma rede de saúde mental norteada pelo 

horizonte da inclusão exige que avancemos na articulação entre o campo educacional e as 

políticas de saúde mental. Trata-se de um enfrentamento permanente às práticas produtoras de 

exclusão e desigualdade.   

O decreto de fundação do primeiro hospício brasileiro data de 18 de julho de 1841. Trata-

se do Hospício Pedro II, assim denominado em homenagem ao príncipe regente coroado 

Imperador do Brasil nessa mesma data. Desde então, até fins do século passado, hospícios, 

manicômios, hospitais e clínicas psiquiátricas se tornaram um destino frequente para os que 

fossem considerados desviantes dos padrões de normalidade em vigor. No auge de seu poder 

excludente as instituições psiquiátricas chegaram a reter no interior de seus muros até mais de 

cem mil pessoas (BRASIL, 2004).  

Segundo Clemente et al. (2013), historicamente o processo de Reforma Psiquiátrica 

Brasileira, que fomentou a transformação no paradigma assistencial, deu-se muito em função da 

desconstrução dos manicômios como espaço privilegiado para o tratamento do sofrimento mental 

por meio da implementação de uma rede de serviços substitutivos às internações psiquiátricas. A 

lei 10.216/2001 consolida legalmente as conquistas dos movimentos brasileiros de Luta 

Antimanicomial e Reforma Psiquiátrica, entretanto, as demandas de saúde decorrentes do uso de 

substâncias psicoativas estão ausentes em seu texto.  

Segundo Adamy e Silva (2017), ao negligenciar as questões relacionadas ao uso de 

substâncias psicoativas o campo de discussões da Reforma Psiquiátrica originou uma lacuna 

histórica da qual práticas excludentes têm tentado se apoderar. Somente com a Portaria 

336/2002, que caracteriza as diferentes modalidades de CAPS, os Centros de Atenção 

Psicossocial para pessoas com necessidades decorrentes do uso de Álcool e outras Drogas 

(CAPS-AD) foram incluídos como dispositivos da nova rede de saúde mental. Todavia, apenas em 

2003, com o lançamento da Política Nacional de Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras 
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Drogas, o Ministério da Saúde reconheceu a necessidade de superar o atraso histórico na 

abordagem ao uso de substâncias psicoativas como questão de saúde pública.  

A ausência de cuidados que atinge, de forma histórica e contínua, aqueles que 
sofrem de exclusão desigual pelos serviços de saúde, aponta para a 
necessidade da reversão de modelos assistenciais que não contemplem as 
reais necessidades de uma população, o que implica em disposição para 
atender igualmente ao direito de cada cidadão. Tal lógica também deve ser 
contemplada pelo planejamento de ações voltadas para a atenção integral às 
pessoas que consomem álcool e outras drogas (BRASIL, p.5, 2003). 
  

Na substituição do modelo asilar, foi fundamental a paulatina implementação dos Centros 

de Atenção Psicossocial (CAPS) enquanto serviços substitutivos que objetivam evitar as 

internações ao favorecer o exercício da cidadania e a inclusão social dos usuários e seus 

familiares (BRASIL, 2004). A missão dos CAPS consiste, desde o princípio, em ofertar um 

tratamento humanizado de base territorial e comunitária por meio do acolhimento, do projeto 

terapêutico singular e das demais estratégias da clínica ampliada (BRASIL, 2004).  

Sendo assim, as práticas da atenção psicossocial englobam diferentes atividades 

terapêuticas como oficinas terapêuticas, grupos operativos, atividades comunitárias, atividades 

artísticas, terapias farmacológicas, atendimentos individuais e em grupo, atendimento domiciliar e 

aos familiares (BRASIL, 2004). Por meio de uma abordagem multidisciplinar e intersetorial as 

práticas psicossociais valorizam o exercício da cidadania no processo de atenção à saúde dos 

usuários. Nesse sentido, a política de saúde mental inclui as Oficinas de alfabetização como uma 

das possibilidades terapêuticas, pois no seu entendimento essa atividade “contribui para que os 

usuários que não tiveram acesso ou que não puderam permanecer na escola possam exercitar a 

escrita e a leitura, como um recurso importante na (re)construção da cidadania” (BRASIL, p. 21, 

2004). 

A alfabetização ou a educação de pessoas adultas tem na pedagogia crítica de Paulo 

Freire um de seus maiores expoentes. Ao criticar os modelos tradicionais de ensino, a pedagogia 

crítica propõe enxergar a educação como um conceito dinâmico que depende da ação humana. 

Nessa perspectiva, a aprendizagem seria a ação de um sujeito que interage com outros sujeitos e 

com o mundo, em um processo de construção do conhecimento que é intersubjetivo e dialógico 

(BARROS, 2018).  

Tanto a pedagogia crítica quanto a atenção psicossocial surgem como resposta à herança 

colonial das estruturas manicomiais e da privação à educação, respectivamente. Segundo Lima e 

Pernambuco (2018), o pensamento político-pedagógico de Paulo Freire se inscreve no horizonte 

pós-colonial na medida em que manifesta uma racionalidade socioeducacional capaz de 

problematizar e refletir sobre os matizes da colonialidade que se desdobram no corpo social e, por 

extensão, na esfera educacional. Nesse direção caminha, por exemplo, a crítica freiriana às 

metanarrativas educacionais revestidas de positivismos universalizantes no campo dos processos 

curriculares contemporâneos (LIMA; PERNAMBUCO, 2012).  

A pedagogia crítica se aproxima das práticas da atenção psicossocial ao propor uma 

relação pedagógica concebida em termos democráticos, na qual o diálogo é encarado como 
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condição para construir o conhecimento (FREIRE, 2000). Ao enfatizar a autonomia e os 

conhecimentos prévios dos participantes, a pedagogia crítica oferece uma contribuição 

metodológica fundamental para as Oficinas de Alfabetização entre os usuários da atenção 

psicossocial. Nesse sentido, a articulação entre o referencial epistemológico, ético e técnico da 

atenção psicossocial e os apontamentos da pedagogia crítica torna-se imprescindível na 

construção desse estudo. 

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência, de caráter descritivo e ancorado em 

uma abordagem qualitativa. Na construção desse artigo, a partir das contribuições metodológicas 

da observação participante (GIL, 2019), abordamos o processo de realização de Oficinas de 

Alfabetização junto aos usuários de um CAPS- AD, em um município da região norte do Ceará. A 

intervenção resultou de uma articulação entre o referido CAPS-AD e o Programa de Educação 

Tutorial (PET) do curso de Pedagogia de uma universidade local. Partindo da constatação de que 

haviam usuários com dificuldades para ler e escrever ou não assinavam o próprio nome, mas 

desejavam aprender, o serviço propôs a realização de atividades coletivas que apoiassem os 

usuários interessados na aprendizagem da leitura e da escrita.  

As Oficinas ocorreram nas dependências do CAPS-AD, o qual destina-se ao atendimento 

de usuários com necessidades decorrentes do uso de substâncias psicoativas. Trata-se de um 

serviço especializado da Rede de Atenção Psicossocial, acessível por demanda espontânea, 

encaminhamentos ou agendamentos. À época da intervenção, o serviço era composto por uma 

equipe multidisciplinar cuja atuação incluía, além dos aspectos diretamente assistenciais, ações 

de matriciamento em saúde mental junto a outros serviços, bem como equipes da atenção básica. 

A intervenção ocorreu ao longo do segundo semestre de 2019. Conforme pactuado com 

os participantes, os encontros ocorriam uma vez por semana e duravam em média três horas. 

Assim, todas às terças feiras, de nove às onze horas da manhã, as oficinas de alfabetização 

ocorriam na sala de grupo do referido CAPS-AD. As oficinas se pautavam por um cronograma 

atualizado mensalmente que buscava sincronizar a proposta da alfabetização ao interesse dos 

participantes, cujas sugestões eram ouvidas ao final de cada encontro.   

Após uma ampla divulgação prévia das oficinas junto ao público do serviço, 10 pessoas 

demonstraram interesse em participar. Contudo, participavam regularmente das oficinas uma 

média de 6 a 8 usuários por encontro. Todos os participantes tinham alguma vinculação ao CAPS-

AD. Entre as pactuações coletivas também destacamos a ênfase dada pelos próprios 

participantes à pontualidade e assiduidade além do respeito às falas dos demais participantes. 

Atuaram como facilitadores da intervenção pedagogos em formação, profissionais de saúde do 

CAPS-AD e residentes multiprofissionais em saúde mental (os facilitadores pertenciam às 

categorias de psicologia e enfermagem).  Além disso, conforme os participantes avançavam na 

apreensão da leitura e escrita atuavam como co-facilitadores no seu processo de aprendizado.  
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A construção dessa proposta de intervenção exigiu um planejamento das atividades que 

seriam desenvolvidas com base nas competências de leitura escrita que deveriam ser buscadas 

ao longo da intervenção. Nesse ínterim, também foi necessária uma leitura prévia sobre os 

aspectos teóricos, técnicos e assistenciais da atenção integral à saúde das pessoas que fazem 

uso de substâncias psicoativas, bem como sobre os processos educacionais ou de aprendizagem 

com adultos. A intervenção preconizou o emprego de metodologias que estimulassem a 

participação ativa como jogos, colagens e dinâmicas (SABINO et al., 2016). Para concretizar a 

intervenção foram necessários diversos recursos materiais demandados de acordo com a 

proposta de cada oficina (papel, lápis, cola, cartolina, pincel, caixa de som e outros). 

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

Como um dos resultados primários notamos a formação de vínculos entre os participantes 

logo nas primeiras oficinas. Por meio de atividades como a construção de uma linha do tempo 

biográfica, os participantes compartilhavam narrativas sobre suas histórias de vida. Ao tocar ponto 

da escolarização, os relatos ecoavam o desafio da inserção no cotidiano de uma sociedade 

letrada, na qual as práticas sociais mediadas pela escrita têm um papel determinante.  

Sobre a privação ao ensino, Campos e Magalhães (2019), identificam que o abandono ou 

a interrupção do processo de escolarização frequentemente estava associada a um contexto de 

desenvolvimento marcado por vulnerabilidades sociais. Nesse sentido, nota-se que as narrativas 

dos participantes da referida intervenção coincidiam significativamente com as circunstâncias de 

poucos recursos financeiros e a assunção de responsabilidades parentais ou laborais em idade 

escolar, entre outras também apontadas no estudo de Campos e Magalhães (2019).  

Nesse sentido, ao lograr a constituição de um espaço no qual os participantes puderam 

compartilhar suas experiências, as oficinas permitiram também o acesso às suas percepções 

sobre processos educacionais, exclusão, estratégias de adaptação ou enfrentamento e outros 

temas significativos na sua trajetória, com relação ao nível de escolaridade enquanto marcador 

social. 

Os participantes apresentavam perfis heterogêneos no que se refere aos marcadores 

etários, sociais e de gênero. Contudo, o grupo era formado em sua maioria por pessoas 

identificadas com o gênero masculino, com mais de quarenta anos de idade. Embora os 

participantes tivessem em comum os baixos níveis de escolarização, apresentavam diferentes 

níveis de domínio da leitura e da escrita.  

Partindo da horizontalidade na relação de aprendizagem como perspectiva metodológica, 

nos reuníamos em círculo no início de cada encontro para dialogar sobre o cotidiano dos 

participantes, incluindo os facilitadores, em uma abordagem diferente da hierarquização 

característica dos processos educativos tradicionais. Aliada ao emprego de metodologias que 

estimulavam ativamente a participação, como o bingo de palavras e outros jogos, tal abordagem 

obteve total adesão entre os participantes.   
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Ao englobar elementos do cotidiano dos participantes, por meio de palavras, temas, 

músicas e imagens, a oficina buscou não apenas contextualizar seu conteúdo, mas também 

incorporar os conhecimentos prévios que emergiam através de perguntas geradoras ou ao longo 

das atividades. No círculo, todos os saberes, no plural, corroboram o processo de aprendizagem, 

pois “a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo mas por uma certa forma 

de ‘escrevê-lo’ ou de ‘reescrevê-lo’, quer dizer, de transformá-lo através da nossa prática 

consciente” (FREIRE, p. 20, 2000).  

Nas avaliações que os participantes faziam das oficinas ao final de cada encontro, eram 

compartilhadas abertamente críticas, dificuldades, desafios, sugestões e avanços. Sugestões de 

temas para as oficinas seguintes e comentários sobre novos aprendizados, como o relato 

emocionado de uma participante sobre ter conseguido assinar seu nome durante uma atividade, 

por exemplo, compunham esse momento de finalização das oficinas. Nesse contexto, a avaliação 

se refere ao processo coletivo de construção das oficinas e não ao exame disciplinar e 

classificatório do desempenho individual como ocorre nas instituições de ensino convencionais.   

Ao longo da intervenção os participantes passaram a sugerir temas cada vez mais 

voltados à saúde, de modo que as oficinas adquiriram gradativamente colorações de promoção e 

educação em saúde. Nesse ínterim, os participantes traziam ao círculo seus conhecimentos sobre 

autocuidado, redução de riscos e danos, alimentação saudável e práticas corporais dentre outros. 

A socialização desses saberes ocorria perpassada pela trajetória dos participante, conforme 

demonstravam ao citar, por exemplo, experiências pessoais, ditados populares, episódios de 

consumo de substâncias psicoativas e até informações obtidas pela participação em outros grupos 

no CAPS-AD.  

Os desdobramentos das Oficinas de Alfabetização em atividades de promoção e 

educação em saúde evidenciam não apenas a dimensão terapêutica das práticas psicossociais, 

mas também despontam como expressão da autonomia dos participantes na construção do 

conhecimento. Em uma pedagogia que se pretende democrática a determinação do que será 

aprendido também passa por um diálogo que contemple a realidade e as necessidades dos 

educandos. Nesse caso, a autonomia não é entendida como autodeterminação, mas sim como a 

condição de um indivíduo ou de uma coletividade poder participar na construção das regras às 

quais se submete (LALANDE,1999). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Com base nas discussões efetuadas ao longo desse texto cabe reiterar a importância da 

dimensão dialógica comum tanto aos processos terapêuticos quanto aos processos de 

aprendizagem. Na perspectiva de uma pedagogia crítica “ninguém educa ninguém, ninguém 

educa a si mesmo, os Homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (Freire, p. 46, 

2001). A convergência entre a atenção psicossocial e a pedagogia crítica, contudo, ultrapassa o 
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plano epistemológico e alcança o télos de uma política de saúde mental que recusa os 

manicômios através da inclusão.  

Mais que simplesmente franquear o acesso à leitura e à escrita, as Oficinas de 

Alfabetização no contexto da RAPS oferecem uma estratégia eficaz para a reinserção psicossocial 

dos usuários por meio da linguagem enquanto meio de participação social e exercício pleno da 

cidadania. Nesse sentido, a experiência relatada nesse estudo aponta para a validade estratégica 

e complementar dos processos educacionais e de alfabetização com adultos no âmbito da clínica 

ampliada na atenção psicossocial às pessoas com necessidades decorrentes do uso de 

substâncias psicoativas.  

As discussões apresentadas reiteram, ainda, a condição das práticas psicossociais como 

um permanente processo de construção no campo da saúde mental. Suplantar as práticas 

excludentes em favor de uma atenção integral à saúde das populações usuárias de drogas exige 

uma abordagem transversal capaz de tecer redes que objetivem a garantia de direitos. Tal 

abordagem complexa inclui ações que entrelacem campos diversos como saúde e educação. No 

caso das Oficinas de Alfabetização aqui relatadas, esse entrelaçamento ocorre simultaneamente 

ao desenrolar de um Projeto Terapêutico Singularizado que constitui uma das bases da clínica 

ampliada na atenção integral à saúde das pessoas com necessidades decorrentes do uso de 

substâncias psicoativas. 

Por fim, as discussões proporcionadas por essa intervenção e sua sistematização em um 

relato de experiência evidenciam a necessidade de mais estudos que abordem não apenas a 

interface entre educação e saúde mental, mas também as especificidades das diversas 

populações assistidas pela Rede de Atenção Psicossocial. São necessários mais estudos que se 

ocupem das implicações da privação do acesso à escolarização no contexto de vida dos 

indivíduos atendidos pelos serviços de saúde mental, ao invés de encarar os elementos 

envolvidos nesse fenômeno como mera variável em uma relação causal. 
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RESUMO: O processo de transposição didática pode ser utilizado em observações de 
transformações dos saberes. Esta pesquisa objetivou analisar as concepções e práticas 
pedagógicas dos docentes na utilização da transposição didática em situações de ensino-
aprendizagem nas escolas do município de Breves. No intuito de atender aos objetivos deste 
trabalho, optou-se pela pesquisa qualitativa como suporte metodológico, através do estudo de 
caso. Na coleta de dados de fonte primária foram empregados questionários e o público-alvo da 
pesquisa foram professores de Ciências. Os resultados demostraram que a maioria dos 
entrevistados citaram que é preciso adaptar e relacionar o conteúdo de acordo com a realidade do 
discente; que a transposição didática é uma estratégia de ensino que transforma o saber científico 
em escolar; podendo contribuir na aprendizagem dos ambientes escolares. Contudo, os 
educadores que utilizam a transposição didática devem estar atentos a situação de 
transformações dos saberes, pois, quando se aborda em sala de aula de uma maneira 
inadequada, pode ser gerada uma dicotomia entre o saber sábio e o escolar. 
 
Palavras-chave: Transposição didática, ensino-aprendizagem, saber sábio e o escolar. 
 
ABSTRACT: The didactic transposition process can be used in observations of knowledge 
changes. This research aimed to analyze the pedagogical conceptions and practices of teachers in 
the use of didactic transposition in teaching-learning situations in schools in the county of Breves. 
In order to meet the objectives of this work, qualitative research was chosen as methodological 
support, through the case study. In the collection of data from primary sources, questionnaires 
were used and the target audience of the research was Science teachers. The results showed that 
most of the interviewees mentioned that it is necessary to adapt and relate the content according to 
the student's reality; that didactic transposition is a teaching strategy that transforms scientific 
knowledge into school; contributing to the learning of school environments. However, educators 
who use didactic transposition must be aware of the situation of knowledge transformations, 
because when it is approached in the classroom in an inappropriate way, a dichotomy between 
wise and school knowledge can be generated. 
 
Palavras-chave: Didactic transposition, teaching-learning, wise and school knowledge.  

 

Introdução 

 

Na sociedade moderna, o saber científico experimenta uma produção acelerada de 

informações, sendo que cada vez mais a escola é desafiada a acompanhar as mudanças que 

influenciam diretamente no processo de ensino escolar. Além do mais, a sociedade vem sofrendo 

uma enorme revolução científica e tecnológica com maior acesso às informações. Entretanto, 
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apesar dos elevados avanços científicos e tecnológicos, a escola ainda não conseguiu 

desenvolver metodologias, às quais possibilitem uma melhor compreensão do saber sistematizado 

(POLIDORO & STIGAR, 2010). 

Tornando-se uma etapa necessária da educação escolar, o encontro das estratégias de 

ensino para a conversão dos saberes, para que haja uma maior aproximação dos alunos com os 

conhecimentos de ensino. Diante de tal realidade nos ambientes escolares, a transposição 

didática é uma alternativa pedagógica que representa um caminho de transformações dos 

saberes. A transformação do conhecimento sábio em escolar necessita de meios intermediadores 

ou procedimentos didáticos que devem ser analisados, para que não seja produzida uma 

dicotomia entre o saber sábio e o escolar (GRILLO, et al, 1999). 

Na dimensão que o saber científico é construído em sua diversidade de informações, 

sendo uma ferramenta essencial para muitas pessoas. A escola é um grande ambiente das 

modificações de informações científicas ao contexto histórico-social dos discentes. Portanto, o 

professor possui um papel fundamental na reprodução dos saberes aos seus alunos, estando 

responsável em uma parte do processo de transposição didática, produzindo adequações de 

acordo com a realidade local dos seus discentes (BATISTA FILHO, et al, 2012).  

De acordo com Grillo, et al (1999), o conhecimento científico passa por determinadas 

transformações ao longo dos procedimentos de escolarização, tornando-se um objeto de ensino e 

aprendizagem a partir do conhecimento escolar. Sendo que os processos denominados de 

polêmicos são transformações realizadas em conhecimentos científicos para conhecimentos 

escolares, podendo produzir reducionismos, e até mesmo falsificações pelo nível de distância 

entre esses dois tipos de conhecimentos. Assim, estando esse conhecimento escolar encontrado 

ainda com deficiência em livros didáticos. 

Entendendo a complexidade do tema estudado, o objetivo geral dessa pesquisa é analisar 

as concepções e práticas pedagógicas dos docentes de Ciências em relação à utilização da 

transposição didática no ensino-aprendizagem em escolas do município de Breves no Estado do 

Pará, Brasil. Além de verificar a articulação entre o saber científico e o saber escolar em 

processos de ensino-aprendizagem de Ciências.  

 
Conceito de transposição didática 

 

           “O termo foi introduzido em 1975 pelo sociólogo Michel Verret e rediscutido por Yves 

Chevallard em 1985 em seu livro La Transposition Didactique” na sua obra o autor francês Yves 

Chevallard, identifica que os saberes científicos sofrem algumas transformações inevitáveis para 

poderem ser ensinados nos ambientes escolares, sendo que o saber científico ou saber sábio 

para ser ensinado nos ambientes escolares para os alunos se transformará em objeto de ensino 

(POLIDORO & STIGAR, 2010). De acordo com o autor Chevallard (1991, p. 45), que descreve o 

processo da transposição didática como: 

Um conteúdo do saber que foi designado como saber a ensinar sofre a partir 
daí um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto para 
ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O trabalho que transforma um 
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objeto do saber a ensinar em um objeto de ensino é denominado de 
Transposição Didática.  

 
A abordagem da transposição didática em situações de ensino nos ambientes escolares 

da educação básica é bastante importante. Podendo, o processo de transposição ser levado em 

consideração o procedimento do caminho produzido pelo conhecimento científico para torna-se 

conhecimento escolar. Logo, torna-se possível ser utilizado como uma ferramenta na melhoria do 

ensino. Para Neves & Barros (2011, p. 103-104, grifos dos autores): 

O estudo da transposição didática fornece explicações sobre o caminho 
realizado pelo saber desde sua elaboração científica até sua chegada em sala 
de aula como saber ensinado. Esse processo tem se mostrado transformador 
da prática docente pelo fato de colocar o professor numa situação privilegiada, 
permitindo a ele “enxergar” o processo ensino-aprendizagem segundo um 
ponto de vista “externo” ao seu ambiente habitual. 

            

O docente é o principal protagonista nos ambientes escolares na transformação do saber 

sábio em saber escolar. Todavia, mesmo assim ainda existem vários docentes de Ciências que 

continuam recorrendo exclusivamente ao giz, o quadro e os livros didáticos como únicas 

estratégias de ensino em sala de aula. Tornando-se relevante a adoção na utilização de recursos 

didáticos variados em sala de aula, para que a aprendizagem dos alunos seja mais eficiente a 

partir de diferentes metodologias de ensino nos ambientes escolares.  

Portanto, para que os discentes aprendam de uma melhor forma os assuntos ou 

conteúdos de sala de aula é necessário que o saber sábio seja transformado em escolar. Logo, é 

importante que o docente não utilize poucos recursos didáticos nesse caminho de transformações 

dos saberes. “Desse modo, é dever do professor apropriar-se em muitas situações, de estratégias, 

recursos, textos, livros, dentre outros, para apresentar os conteúdos que serão ensinados aos 

alunos e fazer com que sua praxeologia o leve além de meras apresentações e simplificações de 

conteúdos” (SILVA, et al, 2019, p. 31623). 

 

Materiais e métodos 

Caracterização do município estudado 

O município de Breves (Figura 1) está localizado no Estado do Pará, Brasil, onde pertence 

à Mesorregião do arquipélago do Marajó, estando em torno de 230 km de distância da capital do 

Estado, o município de Belém. Em relação ao acesso no município de Breves é possível por 

meios dos transportes fluviais e aéreos (PRATA, et al., 2019).  
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Figura 1. Município de Breves no Estado do Pará, Brasil. 

 
O município de Breves apresenta seus índices de 0,503 (IDH) e 0,312 (IDHM, educação) 

estando localizado no posicionamento 132° do ranking, dos 143 municípios avaliados do Estado 

do Pará (ADHB, 2010). Portanto, Breves dispõe de uma realidade educacional muito baixa, de 

acordo com os parâmetros básicos da pesquisa, sendo que o município necessita de politicas 

públicas voltadas para todas as áreas sociais, para a sua comunidade tanto rural quanto urbana, e 

em especial na área da educação.   

Apesar dos dados estatísticos negativos citados acima do município de Breves e a 

elevada dificuldade enfrentada pelos gestores educacionais municipais, estaduais e federais para 

a mudança desses dados educacionais. Diversos esforços têm sido realizados para uma mudança 

desse cenário e paradigmas locais vividos há muitos anos pela população brevense. Pois, as 

esferas educacionais têm feitos parcerias para a melhoria da educação no município de Breves, 

de acordo com BEZERRA (2014, p. 31): 

Apesar de a economia do arquipélago ter ficado estagnada em meados da 
primeira década de 2000, após o fim do ciclo da madeira, nos últimos anos 
houve aumento de investimentos públicos na região, especialmente de 
programas ligados à ampliação do sistema educacional, que levou à geração 
de empregos diretos e indiretos. É comum, hoje, que o principal empregador 
dos municípios do Marajó seja a Secretaria Municipal de Educação de cada 
município. Outras instituições recém-instaladas como hospitais estaduais e 
universidade federal, às quais exercem um forte impacto sobre a economia 
local.  
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Coleta dos dados 

          

 

 

Figura 2. Fluxograma das etapas básicas para a elaboração dessa pesquisa qualitativa em que o 

público alvo foi os professores de Ciências, conforme pode ser observado na figura 2. 

Resultados e discussões 

 

No que diz respeito à aquisição do conhecimento dos docentes de Ciências Naturais do 

Município de Breves. Todos entrevistados responderam que os conhecimentos foram adquiridos 

nas Universidades Públicas (Estaduais e Federais). Foi relatado que 92% são formados pela 

Universidade Federal do Pará (UFPA) e 8% pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). 

Também foi citada a aprendizagem no ensino básico (20%), formação continuada (30%), palestras 

(5%), livros didáticos (20%), artigos científicos (10%), revistas (5%), internet (5%) e outros 

recursos didáticos (5%). 

Dessa maneira, é fundamental que os docentes do ensino básico possuam uma base de 

informações e aprendizagens científicas consolidadas. Pois, os mesmos possuem importantes 

papéis nas etapas de seleções dos conteúdos, que compõem os processos de ensino nos 

ambientes escolares. Nas palavras de Pais (2008, p. 16, grifo nosso) apud Souza (2013, p. 40):  

O conjunto das fontes de influências que atuam na seleção dos conteúdos que 
deverão compor os programas escolares e determinam todo o funcionamento 
do processo didático recebeu de Chevallard, o nome de noosfera, da qual 
fazem parte cientistas, professores, especialistas, políticos, autores de livros e 
outros agentes da educação. O resultado do trabalho seletivo da noosfera 
resume-se não só à determinação dos conteúdos, como também influencia a 
estruturação dos valores, dos objetivos e dos métodos que conduzem a prática 
de ensino.  
 

Quanto às mudanças nos conteúdos ou tratamentos dos mesmos realizados pelos 

docentes no processo de ensino-aprendizagem 50% dos docentes entrevistados responderam 

que é necessário adaptar e relacionar de acordo com a realidade local do discente, 40% 

responderam que o conteúdo ensinado em sala de aula está sendo alterado pela utilização da 

Pesquisa 
Qualitativa

Estudo de Caso

Público Alvo Professores de 
Ciências (24)

Ensino 
Fundamental I e II

Aproximadamente

46% zona rural
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54% zona urbana

Tempo de serviço 

2 e 20 anos 
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tecnologia da informação e 10% responderam que levam em consideração o conhecimento prévio 

dos seus discentes, para que aconteça o processo de contextualização dos conteúdos, que nas 

palavras de Libâneo (1990, p. 426):  

O caráter essencial do ensino é a transmissão e assimilação ativa de 
conhecimentos e modos de atividades acumulados pela humanidade como 
produtos, isto é, como resultado do saber sistematizado no processo de 
conhecimento do mundo objetivo. Como tal, é um processo que se manifesta 
no movimento da atividade cognoscitiva dos alunos para o domínio de 
conhecimentos, habilidades e hábitos, no decurso do qual se desenvolvem as 
capacidades mentais e práticas, pela mediação do professor.  

 

Nos processos de ensino-aprendizagem existe uma elevada diversidade de recursos 

didáticos que os docentes de Ciências podem utilizar em suas aulas para uma aprendizagem mais 

significativa dos discentes, como por exemplo: livros didáticos, revistas científicas, atividades 

experimentais produzidas a partir de materiais alternativos e de baixos custos, maquetes de 

isopor, documentários científicos, jogos educativos, televisão, computador, datashow, caixa de 

som e muitos outros recursos didáticos.  

De acordo com Araújo et al., (2019), nos momentos educacionais atuais, os espaços 

escolares ainda constituem como ferramentas fundamentais de inserção dos conhecimentos 

científicos. Possuindo o docente um papel chave nas interações entre o conhecimento científico e 

a aprendizagem dos discentes. Tendo como uma maneira fundamental, a ação didática do 

professor para o processo de aprendizagem dos temas ou assuntos em sala de aula por parte dos 

alunos nos espaços escolares. 

No que diz respeito à tomada de decisão sobre o que decidir ensinar do conteúdo 

programático da disciplina de Ciências Naturais, 50% dos entrevistados responderam que se 

baseiam nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 30% em livros didáticos e pesquisas e 

20% de acordo com a realidade local dos seus alunos. Na transposição didática o conhecimento 

científico ao se transformar em escolar, sofre alterações do seu sentido original, tornando-se 

inevitável para a aprendizagem dos discentes. O planejamento das aulas é fundamental, pois os 

docentes devem planejar metodologias de ensino, mais eficientes na aprendizagem dos seus 

discentes através do conhecimento escolar, evitando ao máximo o distanciamento do 

conhecimento científico. 

A vigilância epistemológica é, pois, um poderoso recurso para se evitar a 
possível falsificação do saber de referência como consequência das várias 
transformações por que passa até chegar à condição de saber ensinado e/ou 
aprendido. Tal recurso deve estar presente em todo o processo de ensino. 
Trata-se de um questionamento sistemático que o docente propõe a si mesmo 
para evitar o ensino de fórmulas prontas, de procedimentos estereotipados, 
caracterizados como "receitas", ignorando a origem e a história desse saber e 
a relação que ele mantém com o que lhe dá origem. Só assim a Transposição 
Didática ficaria livre das dúvidas e dos questionamentos a ela endereçados 
(GRILLO et al, 1999, p. 05) 

 

Quanto ao conhecimento em relação no processo de transposição didática 50% dos 

docentes entrevistados responderam que é uma estratégia de ensino que transforma o 

conhecimento científico em conhecimento escolar, 26% argumentaram que é somente uma 
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estratégia de ensino, 8% relataram que é uma teoria elaborada pelo professor matemático francês 

Yves Chevallard no ano de 1985 e 16% responderam que esse processo de ensino está em 

aperfeiçoamento pedagógico. 

É relevante que os professores conheçam a respeito da estratégia de transposição 

didática, para utilizarem de uma maneira mais adequada possível em sala de aula, evitando um 

distanciamento dos saberes que pode ser gerado pela utilização inadequada nas aulas de 

Ciências. Pois, quando o saber sábio se transformar em saber escolar, esse saber sábio pode 

sofrer um processo de simplificação dos seus conceitos científicos que foi produzido pela 

comunidade científica que segue padrões bem rígidos da produção nesse tipo de saber. Nas 

palavras de Dominguini (2008, p. 07): 

Trata-se de um conhecimento apurado, advindo de uma atividade criteriosa, 
que segue um método de investigação onde, através da observação da 
experiência, coletam-se dados a fim de se montar uma hipótese para explicar 
um fenômeno. Na sequência, realiza-se o teste experimental da hipótese, ou 
seja, a experiência, onde vários testes são realizados com o objetivo de se 
reproduzir artificialmente o fenômeno natural e testar a hipótese através da 
comparação dos resultados obtidos nos experimentos científicos.  

 

Quando perguntados aos docentes de Ciências em relação das metodologias ou 

estratégias de ensino-aprendizagem que são utilizadas por eles para que possa acontecer o 

processo de transposição didática em seus ambientes escolares. Foi observado que a maioria dos 

entrevistados citou: aulas práticas, aulas teóricas, livros, seminários, tecnologias e vídeos 

educativos. Os valores da proporção de utilização das metodologias ou estratégias de ensino 

podem ser analisados na Figura 3. 

 

Figura 3. Metodologias utilizadas pelos docentes de Ciências. 

 

Os docentes devem utilizar em suas aulas de Ciências, diversos recursos didáticos para 

fazerem os processos de transformações dos saberes sábios que são produzidos seguindo etapas 

rígidas, para a transformação do saber escolar que é o ensinado com os alunos nos ambientes 
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escolares em sala de aula. Sempre realizando uma avaliação dos recursos usados, permitindo 

que o saber escolar desenvolvido, não esteja distante do saber científico. 

Quanto à contribuição da estratégia de transposição didática em relação ao conceito de 

aprendizagem significativa, 100% dos professores entrevistados responderam que o processo de 

transposição didática pode contribuir com uma aprendizagem mais significativa. Sendo que ainda 

relataram ser uma ferramenta didática fundamental para o ensino de Ciências Naturais nos seus 

espaços ou ambientes escolares. 

Cada vez mais os docentes dispõem de recursos didáticos que constantemente são 

desenvolvidos para a melhoria das suas aulas. Cabendo aos docentes reconhecerem e decidirem 

quais as ferramentas ou estratégias didáticas é as melhores opções para serem utilizadas na 

estratégia de transposição didática em cada momento da aula ou a realidade local dos seus 

alunos, conforme Almeida (2007, p. 47):  

A transposição do conhecimento científico para o conhecimento escolar se dá 
primeiro com a definição da parte que será prioridade absorver. Depois, faz-se 
um apanhado da totalidade do conteúdo científico a fim de mostrar a sua 
amplitude. Essa visão mais ampla precisa ser, no mínimo, projetada para que 
o discente perceba que o horizonte é bem mais distante, mas que será, aos 
poucos, apropriado por ele. 

             

Quanto à avaliação a respeito da utilização do processo de transposição didática na 

transformação do saber. 87,5% dos entrevistados relataram que a transposição é excelente, 

enquanto 12,5% afirmaram ser bom. A transposição didática é uma excelente alternativa de 

ferramenta de ensino, mas os professores de Ciências ao utilizarem essa metodologia de ensino, 

devem ter a preocupação no caminho percorrido pelo saber sábio para se transformar em escolar. 

Assim, nessas transformações de saberes pode ser gerada uma dicotomia entre o saber sábio e 

escolar. 

No que diz respeito às dificuldades que o docente enfrenta na escola para inserir a 

estratégia de transposição didática. A maioria dos entrevistados responderam que não 

apresentam dificuldades, mas reconhecem que a ausência de recursos didáticos e a infraestrutura 

são os maiores problemas educacionais enfrentados. Pois, como é notório, embora se tenham 

diversos recursos didáticos para ensinar sobre as Ciências Naturais, os docentes possuem muitas 

dificuldades para inseri-los em suas aulas, como já foi citado anteriormente esses fatores de 

dificuldades educacionais (Figura 4). 
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Figura 4. Opinião dos docentes de Ciências. 
         

Torna-se um desafio elevado utilizar a estratégia de transposição didática nos ambientes 

escolares. Havendo diversos fatores que devem ser seguidos por docentes de Ciências para um 

processo mais eficiente e uma melhor aprendizagem dos discentes. Assim, a utilização dos 

recursos didáticos deve estar de acordo com as realidades locais dos discentes, por que são 

nesses ambientes escolares, onde temos uma aprendizagem heterogênea. Pois, é através de 

diferentes estratégias de ensino que devem ser utilizadas com os discentes para temos uma 

aprendizagem mais significativa do saber sábio, o qual se transforma em saber escolar que será 

ensinado nos ambientes escolares. 

 

Considerações finais 

 

A transposição didática é uma estratégia de ensino, na qual os docentes de Ciências 

podem utilizar para tornar as suas aulas mais didáticas, consequentemente, um melhoramento 

aos níveis de aprendizagens dos discentes. Portanto, como podemos analisar nas respostas 

inseridas nos questionários pelos docentes entrevistados da educação básica, os educadores já 

utilizam esta ferramenta de ensino cada vez mais em suas aulas de Ciências.   

Dessa maneira, a estratégia de ensino (transposição didática) é relevante para diversos 

docentes. Assim, os docentes que utilizam esse processo ou estratégia nos seus ambientes 

escolares em sala de aula devem estar atentos aos procedimentos de transformações dos 

saberes. Pois, quando se aborda ou ministra a estratégia de transposição didática nos ambientes 

escolares em sala de aula de uma maneira inadequada pode ser gerada uma dicotomia entre o 

saber sábio e o saber escolar. Sendo esse último saber o ensinado nos espaços escolares em 

salas de aulas. 
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Capítulo 38 

PRÁTICAS NO CONTEXTO DO ENSINO BÁSICO DE GEOGRAFIA 

PRACTICES IN THE CONTEXT OF GEOGRAPHY BASIC EDUCATION 

 

Alessandra do Carmo Vieira Candiani1 
Giovano Candiani2 

Eliane de Souza Cruz3 
 

RESUMO: As atividades pedagógicas lúdicas proporcionam aos alunos maior interação, pois são 
práticas dinâmicas, ativas e participativas. Considerando os desafios de ensinar e de aprender 
Geografia na educação básica, o presente trabalho tem como objetivo apresentar a utilização de 
práticas pedagógicas lúdicas, como recursos didáticos que propicia maior dinâmica em sala de 
aula, além de possibilitar ao aluno acesso a diferentes estratégias de aprendizagem. Foi possível 
evidenciar que os alunos, tiveram a oportunidade de fixar e complementar os conteúdos mais 
teóricos trabalhados em sala de aula, por meio de práticas divertidas e prazerosas. Notou-se o 
envolvimento e participação dos alunos nas práticas, aspecto que possivelmente potencializou o 
processo de ensino-aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Atividades lúdicas. Ensino básico. Ensino-criativo. Aprendizagem. 
 
ABSTRACT: Playful pedagogical activities provide students with greater interaction, as they are 
dynamic, active and participatory practices. Considering the challenges of teaching and learning 
Geography in basic education, the present work aims to present the use of playful pedagogical 
practices, as didactic resources that provide greater dynamics in the classroom, in addition to 
providing the student with access to different learning strategies . It was possible to show that the 
students had the opportunity to fix and complement the most theoretical contents worked in the 
classroom, through fun and pleasurable practices. The involvement and participation of students in 
the practices was noted, an aspect that possibly enhanced the teaching-learning process. 
 
Keywords: Ludic activities. Basic education. Creative teaching. Learning. 
 

Introdução 

 

O ensino de Geografia sempre que possível, deve partir da reflexão sobre a relação entre 

sociedade e natureza, considerando os desafios de ensinar e aprender na atual organização do 

espaço geográfico mundial. 

A finalidade de ensinar Geografia para crianças, jovens e adultos é os de ajudá-los a 

construir raciocínios e concepções mais articuladas, interdisciplinares e aprofundadas a respeito 

do espaço geográfico. Estimulando aos alunos a prática de pensar os fatos e acontecimentos de 

forma mais abrangente e crítica (CAVALCANTI, 2003). 

A abordagem integrada dos aspectos físicos e humanos possibilita aos alunos 

perceberem a relação de interdependência entre tais elementos e, que essa relação é a principal 

ação transformadora das paisagens e da construção do espaço geográfico. 
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2 Doutor em Energia pela UFABC e professor do Departamento de Ciências Ambientais da UNIFESP – Campus 
Diadema. E-mail: giovanocandiani@gmail.com 
3 Doutora em Didática pela Universidade de Aveiro, Portugal e professora do Departamento de Ciências Exatas e da 
Terra – Campus Diadema. E-mail: ecruznovo@gmail.com 
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O ensino de Geografia, deve levar os alunos a se apropriar de conhecimentos e 

desenvolver habilidades com as quais possam analisar de forma realista e crítica o mundo atual, 

apoiados por pensamentos e raciocínios espaciais e geográficos, baseados em princípios 

norteadores, como: analogia, conexão, diferenciação, distribuição, arranjo espacial e localização 

(TORREZANI, 2018). 

Várias estratégias para o ensino de Geografia são possíveis, entretanto, de modo geral, o 

uso de estratégias com linguagens mais atraentes, podem favorecer o pleno desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem. Ferramentas mais lúdicas, considerando-se atividades práticas 

e jogos, são capazes de contribuir de forma divertida e prazerosa para a aprendizagem. 

A Geografia estabelece as concepções teóricas para se compreender o espaço geográfico 

e suas relações sociais - dinâmicas, contínuas e transformadoras. Na escola, os conteúdos 

disciplinares devem ajudar os alunos a não só entenderem a organização do espaço, mas 

também seus papéis transformadores da realidade cotidiana. 

O professor de Geografia é o mediador no processo de ensino-aprendizagem, fornecendo 

aos alunos os meios necessários, para que estes possam interpretar, compreender e atuar sobre 

a organização e dinâmica do espaço geográfico. 

Castellar e Moraes (2010) salientam que ensinar Geografia, possibilita ao aluno raciocinar 

geograficamente o espaço terrestre em diferentes escalas, considerando-se distintas dimensões, 

como cultural, econômica, ambiental e social. 

O uso de atividades pedagógicas práticas, lúdicas e jogos, podem ser utilizados no ensino 

de Geografia como uma proposta didática dos conteúdos geográficos, pois são capazes de 

contribuir para a articulação do ensino teórico-prático e, na prática do desenvolvimento do 

pensamento geográfico pelo aluno (OLIVEIRA, 2018). 

Considerando os desafios de ensinar e de aprender Geografia na educação básica, o 

presente trabalho tem como objetivo apresentar a utilização de práticas pedagógicas lúdicas, 

como recursos didáticos que propicia maior dinâmica em sala de aula, além de possibilitar ao 

aluno acesso a diferentes estratégias de aprendizagem. 

 

O Ensino dos Principais Conceitos da Geografia  

 

O entendimento de determinados conceitos da ciência geográfica, como lugar, paisagem, 

região, território e espaço geográfico, são fundamentais no processo de ensino-aprendizagem. 

A Geografia é uma ciência que estuda a superfície terrestre e a distribuição espacial de 

fenômenos, assim como, a relação recíproca entre o ser humano e o meio ambiente. 

O lugar é a porção do espaço apropriável para a vida, ou seja, é o espaço vivido, onde as 

pessoas estabelecem suas relações (CARLOS, 1996). 

A região é uma área formada por articulações particulares, ou seja, uma área delimitada 

por apresentar características peculiares dentro de uma sociedade (CAVALCANTI, 2002). 
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O território é delimitado por relações de poder, associados muitas vezes à figura do 

estado, como território nacional, podendo este ser construído ou descontruído, de acordo com a 

soberania do gestor do território (SOUZA, 1995). 

A paisagem é aquilo que se apreende pela visão e diferentes sentidos, sendo esta um 

conjunto heterogêneo de formas naturais (natureza) e artificiais – culturais, transformados pela 

ação humana (SANTOS, 1997). 

E o espaço geográfico é a materialização da relação dinâmica entre sociedade e natureza 

no decorrer do tempo, sendo este o resultado da ação humana (SANTOS, 2004). 

No ensino da Geografia, os conhecimentos cartográficos são fundamentais, pois os 

alunos precisam compreendê-los, decodificá-los e utilizá-los em seus cotidianos 

(CASTROGIOVANNI, 2000). 

Assim, reforça-se a necessidade do aprofundamento de práticas, que possam motivar os 

alunos, tornando o ensino de Geografia mais do que um conteúdo escolar, possibilitando ao aluno 

contextualizar os diferentes fenômenos do espaço geográfico em que vive (OLIVEIRA, 2018). 

Assim, pensar no ensino de Geografia, vai mais além do seu papel disciplinar escolar, 

mas qual seu verdadeiro alcance social na compreensão da realidade no espaço geográfico. 

Neste contexto, as propostas pedagógicas lúdicas, são entendidas como ferramentas e 

estratégias de ensino, que divertem e entusiasmam os alunos, ajudando-os no desenvolvimento 

de habilidades motoras, cognitivas, percepções, capacidade de reflexão, conhecimentos quanto à 

posição do corpo, direções, localizações e outras habilidades necessárias para seu pleno 

desenvolvimento e formação pessoal. 

 

Procedimentos Metodológicos  

 

A inserção das práticas pedagógicas lúdicas no ensino de Geografia, ocorreu por meio de 

atividades, jogos e brincadeiras, reforçando-se a estruturação do pensamento e conhecimento 

geográfico pelos alunos. As práticas foram desenvolvidas ao longo dos anos de 2018 e 2019, 

envolvendo 120 alunos (na faixa etária entre 11 e 13 anos de idade) dos 6º e 7º anos do ensino 

fundamental da Escola Estadual de Educação Básica João Baptista de Brito no município de 

Osasco, São Paulo. 

As práticas executadas foram organizadas em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica, estabelecidas pelas competências gerais, específicas de Ciências 

Humanas e de Geografia. Todos os temas abordados nas práticas, foram trabalhados em sala de 

aula com apoio dos livros didáticos de Geografia. Os temas trabalhados nas práticas foram, o 

território brasileiro – sua formação e regionalização, localização do Brasil, lugares e paisagens, o 

espaço geográfico, cartografia e representação do espaço geográfico, mapas, o globo e o 

planisfério, orientação e localização na superfície terrestre – pontos cardeais/colaterais e 

coordenadas geográficas (paralelos/meridianos e latitudes/longitudes) e setores da economia. E 
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as práticas foram realizadas por meio das atividades, “lapbook”, “jogo mapa do Brasil”, “olimpíadas 

dos pontos cardeais”, “bingo geográfico” e “batalha naval geográfica”. 

 

Resultados e Discussão 

 

“Lapbook” 

 

O lapbook é um caderno (portfólio) de dobraduras ou livro de abas, ou seja, um material 

de apoio para o desenvolvimento do currículo escolar, elaborado pelos alunos, por meio de 

colagens, desenhos, histórias, gráficos, diagramas e pequenos textos escritos (RICKARD, 2017; 

VALE, 2017; PEYCHEVA & LAZANOVA, 2018; SCOTT, 2018). A prática da construção dos 

lapbooks pelos alunos, apresentou como finalidade a caracterização do contexto histórico, político, 

econômico, social e ambiental relacionado a formação do território brasileiro ao longo dos séculos. 

O objetivo dessa atividade pedagógica é estabelecer junto aos alunos, a prática da 

pesquisa, como processo de aprendizagem, ligado a proposta da sala de aula invertida, ou seja, 

os alunos são os protagonistas da sua aprendizagem, apresentando autonomia em seu 

desenvolvimento e formação educacional, instruídos a realizar pesquisas individuais e coletivas, 

caracterizadas pelas estratégias, planejamento, coleta, análise de dados, produção de texto, 

revisão e socialização. Esta prática foi adaptada de vários trabalhos como, Rice (2009), Scoffham 

(2017), García (2014) e Cañas & Melcón (2017). 

Anteriormente a realização desta prática, foram realizadas abordagens do assunto e 

contextualização do tema proposto, destacando-se o território brasileiro e sua regionalização, 

dimensões e pontos extremos, localização e as fronteiras, a ocupação e formação do território, 

seus ciclos produtivos e econômicos, sua organização, paisagens, regiões e atualidades. A 

caracterização da organização do espaço geográfico brasileiro foi elaborada com base nos 

séculos ao longo do tempo, tendo como suporte o livro didático de Geografia. Também foi 

apresentado o conceito de um lapbook, mostrando suas etapas construtivas, o planejamento das 

atividades, as ferramentas de pesquisa e alguns modelos (guias). A temática para elaboração dos 

lapbooks, a formação do território brasileiro, é um tema trabalhado no componente curricular da 

Geografia no 7º ano do ensino básico. Para facilitar o desenvolvimento foi solicitado aos alunos, 

que trabalhassem na caracterização da formação do território brasileiro por séculos (XVI ao XXI). 

Após esta etapa, foi solicitado aos alunos (individualmente e coletivamente) que 

elaborassem pesquisas e anotações de aspectos importantes e significativos ocorridos ao longo 

dos séculos estudados. Incluindo também pesquisas sobre o conceito, funcionamento e modelos 

de lapbooks. Para a realização desta etapa, foi permitido o uso de celulares em sala de aula para 

facilitar a execução das pesquisas. Concluída esta fase, as turmas de alunos foram divididas em 

grupos e por meio de sorteio, cada grupo ficou com séculos específicos para trabalhar na 

construção dos lapbooks, aprofundando-se nas questões importantes no desenvolvimento do 

território e espaço geográfico brasileiro. 
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Sugeriu-se aos alunos algumas orientações básicas sobre a elaboração dos lapbooks, 

deveriam conter as informações relevantes da formação do território brasileiro referentes ao 

séculos analisados, apresentar ilustrações, imagens, fotos, dobraduras e textos, anotações sem 

rasuras, ser de fácil leitura, não apresentar erros gramaticais e o trabalho ser legível. Após a 

elaboração dos lapbooks, os grupos apresentaram seus trabalhos as turmas na sala de aula. A 

Figura 1 apresenta a sequência da prática pedagógica descrita. 

 

 

Figura 1- Elaboração dos lapbooks pelos alunos na sala de aula. Fonte: autores. 

 

“Jogo Mapa do Brasil” 

 

Os jogos permitem a integração e o envolvimento dos alunos nas atividades, avançando 

na aprendizagem e conhecimento de maneira prazerosa, alegre e divertida. O uso dos jogos no 

ensino de Geografia auxilia na retomada de conceitos, promove a interação dos alunos, 

desenvolve habilidades cartográficas, reforça a fixação de conceitos geográficos e conteúdos 

curriculares (OLIVEIRA, 2018). 

A prática relacionada ao “Jogo Mapa do Brasil”, foi desenvolvida com os alunos das 

turmas do 6º ano do ensino básico. Os jogos pedagógicos como metodologias de ensino, buscam 

estimular a aprendizagem mediante brincadeiras de socialização, ou seja, são meios para 

apreensão, análise, síntese e percepção de um conhecimento, com base nas experiências vividas 

pelos alunos (CAVALCANTI, 2003; CASTELLAR & MORAES, 2010; SCOFFHAM, 2017; RICE, 

2009; PINHEIRO, SANTOS e RIBEIRO FILHO, 2013). 

A prática do “Jogo Mapa do Brasil” foi desenvolvida com o objetivo de identificar as siglas 

dos respectivos estados brasileiros, considerando-se suas localizações adequadas no mapa do 

Brasil e o conhecimento da regionalização brasileira. Esta prática foi realizada por meio da 

adaptação dos trabalhos de Scoffham (2017) e Rice (2009). 

Para o seu desenvolvimento, é preciso utilizar um mapa do Brasil, preferencialmente com 

escala de 1:5.000.000, 27 tampinhas de refrigerante (representando as unidades federativas), 

divididas em 5 grupos de cores (representando as regiões do Brasil), uma tabela com o nome das 

unidades federativas brasileiras, com suas siglas e capitais e também um atlas geográfico. 
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Na preparação desta prática, é necessário colar as siglas das unidades federativas nas 

tampinhas de uma determinada cor escolhida, representando cada uma das regiões brasileiras. 

Com fita crepe, tampa-se a identificação das unidades federativas e suas respectivas capitais no 

mapa do Brasil. 

O jogo é realizado com a participação de até 6 alunos por mapa, sendo um deles, o “juiz” 

– que ficará com o atlas geográfico para acompanhar o desenrolar do jogo e fazer as correções 

adequadas. As tampinhas devidamente preparadas com as siglas das unidades federativas, são 

colocadas em um saquinho e os participantes sorteando-as, precisam acertar a sigla 

correspondente a unidade federativa, identificar sua localização no mapa e definir sua região. 

Para pontuar o jogador precisa acertar as três informações, em caso de algum erro, a 

tampinha sorteada retorna ao saquinho. Cada participante joga uma rodada e dá a vez a outro e 

assim por diante. O ganhador será o participante, que obtiver o maior número de pontos, após 

completar o preenchimento de todas as unidades federativas no mapa do Brasil. A Figura 2 

mostra os alunos realizando a prática. 

 

 

Figura 2 - Alunos na sala de aula, jogando o “Jogo do mapa do Brasil”. Fonte: autores. 

 

“Olimpíadas dos Pontos Cardeais” 

 

Nos orientamos por meio dos pontos cardeais: norte - N, sul - S, leste/este – L/E e oeste – 

O/W. E quando precisamos interpretar as informações presentes nas representações 

cartográficas, buscamos identificar os pontos cardeais, orientando-nos pelo sol. A rosa dos ventos 

é um símbolo utilizado para orientar as representações cartográficas, auxiliando a identificação 

dos pontos cardeais e os pontos colaterais (DUARTE, 2002, BARBOSA, 2016, OLIVEIRA & 

LOPES, 2016, ADAS & ADAS, 2018). 

Esta atividade foi realizada por meio da adaptação dos trabalhos de Silva e Silva (2012), 

Rice (2009), Pandim (2006) e Sobreira (2012). A prática pedagógica consiste em dividir uma turma 

de alunos em 2 equipes. Em seguida, desenha-se no chão, 2 rosas dos ventos (uma para cada 

equipe) e a posição do sol. Na preparação para a prática, é necessário fazer cartelas com os 

nomes dos pontos cardeais e colaterais, seus respectivos sinônimos (N – setentrional ou boreal, S 

– meridional ou austral, L ou E – oriente ou nascente e O ou W – ocidente ou poente) e todas as 
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siglas dos pontos cardeais e colaterais. Os alunos são organizados em filas e as cartelas são 

posicionadas no chão próximo as rosas dos ventos, de modo, que os alunos não possam 

identificar a cartela com os pontos referenciais. Após o comando efetuado pelo professor, de início 

do jogo, um integrante de cada equipe, corre até as cartelas, recolhe uma cartela, verifica o 

posicionamento designado nela e a posiciona na respectiva rosa dos ventos. Em seguida, o aluno, 

retorna a sua respectiva fila, cumprimenta o colega, liberando-o para dar sequência ao jogo, e isto 

sucessivamente até o posicionamento da última cartela na rosa dos ventos. A equipe que 

posicionar primeiramente a última cartela, finaliza o jogo. A equipe vencedora, será a que obtiver o 

maior número de acertos em relação ao posicionamento das cartelas nas rosas dos ventos, que é 

conferido e corrigido pelos próprios alunos. A Figura 3 mostra os alunos fazendo a dinâmica. 

 

 

Figura 3 - Alunos em ação no jogo “Olimpíadas dos pontos cardeais”. Fonte: autores. 

 

“Bingo Geográfico” 

 

A prática do bingo geográfico, foi desenvolvida como uma atividade de reforço e revisão 

do conteúdo ensinado, portanto para fixação de conceitos. Os seguintes temas foram utilizados na 

preparação da atividade: espaço geográfico, paisagem, lugar, território, conhecimentos de 

cartografia, pontos cardeais e rosa dos ventos, paralelos e meridianos terrestres, latitude e 

longitude e movimentos da Terra. A atividade foi realizada por meio da adaptação dos trabalhos 

de Pandim (2006), Pereira (2013), Sawczuk & Moura (2012), Guimarães & Rosa (2014), Manfio & 

Balssan (2014) e Rosseto & Oliveira (2017). 

A preparação da prática deu-se da seguinte maneira: o professor escreve na lousa as 

palavras-chave (respostas das perguntas elaboradas pelo professor, a partir das temáticas dos 

conteúdos trabalhados em sala de aula), em seguida, os alunos montam suas cartelas do bingo, 

selecionando suas palavras-chave e transcrevendo-as em uma folha de sulfite ou em seu próprio 

caderno. 

O professor sorteia as perguntas, cujas respostas são as palavras-chave, que os alunos 

preencheram em suas cartelas de jogo. A medida em que o professor canta as perguntas, os 

alunos marcam em suas cartelas, as respectivas respostas (palavra-chave) corretas. E isto, é 

feito, sucessivamente, até o primeiro aluno preencher (marcar todas as palavras-chave) em sua 

cartela. Vence o bingo geográfico (a rodada), aquele aluno que registrar e acertar todas as 



VIVÊNCIAS NA DOCÊNCIA: DO ENSINO BÁSICO AO SUPERIOR 363 

 

respostas das perguntas, marcadas em sua cartela de jogo. Ao final de cada rodada do bingo, o 

professor juntamente com os alunos faz a correção das perguntas do suposto aluno vencedor, 

caso encontrem algum erro, a rodada é retomada. A Figura 4 mostra os alunos jogando o bingo 

geográfico. 

 

 

Figura 4 - Alunos jogando o “Bingo geográfico”. Fonte: autores. 

 

“Batalha Naval Geográfica” 

 

Essa prática é realizada para auxiliar os alunos no entendimento dos conhecimentos 

básicos da cartografia (coordenadas geográficas). A prática foi adaptada dos trabalhos de Silva, 

Ramalho e Oliveira (2016); Sawczuk & Moreira (2012), Pinheiro, Santos e Ribeiro-Filho (2018), 

Moraes e Castellar (2018) e Santos et al. (2017). Para o desenvolvimento dessa atividade é 

necessário imprimir em folhas de sulfite A4 - planisférios terrestres, representação da Terra em 

uma superfície plana (um para cada aluno participante). Os alunos em seus planisférios, definem 

seus 6 pontos (coordenadas geográficas). O jogo inicia-se com um aluno tentando acertar um 

ponto definido pelo colega, por meio da menção de uma determinada coordenada geográfica e 

assim sucessivamente, até um dos jogadores acertar todos os pontos do colega. A Figura 5 

mostra os alunos jogando. 

 

 

Figura 5 - Alunos jogando a “Batalha naval geográfica”. Fonte: autores. 
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Considerações Finais 

 

O uso das atividades lúdicas no ensino é uma prática pedagógica, que permite ao 

professor avaliar o processo de ensino-aprendizagem, pois essas se desenvolvem por meio de 

diversos instrumentos para verificar o alcance dos objetivos pedagógicos definidos. São 

ferramentas pedagógicas de autoavaliação para professores, quanto alunos, pois democratiza e 

potencializa a participação e desempenho dos alunos, desafiando-os a buscar sua própria 

formação, a partir das pesquisas, análises e produções. 

Notou-se ainda vários aspectos educacionais e de ensino importantes em relação às 

práticas desenvolvidas, sendo possível citá-las: papel pedagógico integrador das atividades 

lúdicas, interação dos alunos e destes com o professor em sala de aula, desenvolvimento de 

pesquisas interdisciplinares, planejamento das tomadas de decisão em função do que e como 

determinado tema foi abordado, coletas de informações, análises, deduções e conclusões, ou 

seja, situações de aprendizagem dinâmica, de reflexão, articulada e crítica e sobretudo integrada 

no contexto dos componentes curriculares, além do que as práticas lúdicas aplicadas, 

representam ainda ferramentas pedagógicas motivadoras, criativas e prazerosas. 

Ainda estabelecem o uso de diferentes recursos didáticos, como: aplicação da tecnologia 

por meio do uso dos celulares nas pesquisas, artes gráficas, mapas, tabelas, imagens, fotografias, 

textos jornalísticos, científicos, ilustrações, esquemas e dobraduras. 

A avaliação da experiência dos alunos foi realizada, por meio de conversas orais durante 

as apresentações dos grupos, em que os alunos comentaram o quanto gostaram de fazer as 

diferentes práticas pedagógicas, ressaltando-se que vários alunos disseram que aprenderam 

muito mais, a partir do desenvolvimento das práticas. Foi possível perceber grande motivação dos 

alunos durante a realização das práticas, evidenciando-se inúmeras situações de participações 

efetivas de todos durante a realização das atividades e de forma espontânea. 

A práticas apresentam inúmeros benefícios pedagógicos, como: reforço suplementar para 

o aluno sumarizar e codificar seu aprendizado, desenvolvimento de ações criativas – pois são 

ferramentas adaptáveis a qualquer conteúdo curricular, facilita a comunicação e a socialização 

durante as atividades, são aplicáveis a qualquer idade e ano curricular, promovem a criatividade e 

autonomia dos alunos, já que usam diferentes tipos de materiais e ferramentas tecnológicas. 

As práticas elaboradas são ferramentas adequada para a idade dos alunos do ensino 

fundamental, propiciando o desenvolvimento de diferentes competências e habilidades pelos 

alunos. No processo de desenvolvimento das práticas, foi possível potencializar o processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos, por meio de múltiplas habilidades, trabalhando diferentes 

conteúdos e disciplinas curriculares. 

Por fim, as atividades lúdicas, nos parece ser um caminho motivador do ensino da 

Geografia, melhorando o envolvimento e participação dos alunos, com metodologias pedagógicas 

ativas, que contribuem para o processo de ensino-aprendizagem. 
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Capítulo 39 

RE-CONSTRUINDO METODOLOGIAS NO ENSINO-APRENDIZAGEM: A EXPERIÊNCIA DA 

ESPECIALIZAÇÃO EM METODOLOGIAS ATIVAS DO INSTITUTO SÍRIO LIBANÊS DE ENSINO 

E PESQUISA 

 

Maiara de Moraes1 
Tammy Rodrigues2 

 

RESUMO: Este artigo trata-se de um relato de experiência sobre o curso de especialização em 
Metodologias ativas de ensino-aprendizagem desenvolvido pelas docentes no Instituto Sírio 
Libanês de Ensino e Pesquisa em São Paulo, SP, Brazil. O objetivo do trabalho foi de compartilhar 
a rica experiência vivenciada pelas participantes e trazer um relato atual sobre a educação em 
saúde com contextualização em metodologias inovadoras e ativas para ensino-aprendizagem. As 
docentes participaram do curso no período entre abril e dezembro de 2016. Foram realizados dez 
encontros presenciais  com vivências em três dias consecutivos, além de atividades à distância. 
Foram apontadas as principais atividades vivenciadas, com utilização de estratégia participativa, 
associados a vários recursos didáticos. A experiência permitiu compreender as principais 
metodologias ativas e planejar capacitação para outros docentes. 
 
Palavras-chave: Aprendizado ativo; Estudantes; Educação; Métodos de ensino.  
 
ABSTRACT: This article is an experience report about Active Teaching-Learning Methodologies 
Specialization developed by the teachers at the Instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa in 
São Paulo, SP, Brazil. The objective of this work was to share the rich experience lived by 
participants and bring a current account of health education with contextualization in innovative and 
active methodologies for teaching and learning. Teachers participated in the course between 
March and December 2016. Six face-to-face meetings were held with experiences on three 
consecutive days, in addition to distance activities. The main activities experienced were pointed 
out, using a participatory strategy, associated with various didactic resources. The experience 
made it possible to understand the main active methodologies and plan training for other teachers. 
 
Keywords: Active learning; Students; Education; Teaching/methods. 
 

Introdução 

 

As constantes mudanças sócio-político-econômicas trouxeram a necessidade de 

transformações no ensino superior no Brasil, a nova geração de estudantes e as mudanças 

curriculares garantiram maior autonomia e uma aprendizagem centrada no aluno. Os desafios 

impostos, principalmente, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2014) do curso de Graduação em Medicina, surgiram como incentivo ao 

desenvolvimento de estratégias metodológicas inovadoras e a necessidade de uma formação 

generalista, humanista, crítica e reflexiva. Diante desse cenário, assumimos o cargo de Professor 

do nível superior no ano de 2015 com o grande desafio de lecionar no Curso de Medicina da 

região do Semi-Árido potiguar. O currículo e todo o Projeto Pedagógico do Curso de Medicina 

(PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA, 2016) da Universidade Federal Rural do 
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Semi-Árido (UFERSA) atendem a essas novas exigências, sendo organizado em espiral de 

complexidade e, tendo como base três eixos norteadores que trabalham com metodologias 

educacionais problematizadoras responsáveis pela integração do conteúdo e formação por 

competências.  

Grande parte dos docentes recém-ingressos no Curso de Medicina vem de uma formação 

tradicional ancorado em salas de aula tradicionais onde as palestras são ministradas e o docente 

é o foco da aprendizagem. Muitos desconhecem as metodologias ativas (MAs) de ensino-

aprendizagem. O início das atividades com os discentes no ano de 2016 nos mostrou que lidar 

com esta nova abordagem exigia além de contínua capacitação, trabalho em equipe, 

planejamento contínuo e integrado, e revisão constante do processo de avaliação. Foi nesse 

contexto que foi ofertado ao Curso de Medicina duas vagas para a Especialização em 

Metodologias Ativas do Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa (IEPSL) no período de abril a 

dezembro de 2016, uma parceria com o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do 

Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS) e, onde pudemos conhecer, compreender e acreditar 

nas metodologias “inovadoras” para o ensino-aprendizagem. Foi durante esse período inicial de 

aprendizagem e nesse processo de reconstrução de novas abordagens metodológicas que 

iniciamos nossa jornada de aprendizado que nunca mais teve fim. 

 

Desenvolvimento  

 

As atividades iniciais de acolhimento do curso deram início a um grande ciclo de 

aprendizagem, autoconhecimento, quebra de paradigmas e de evolução da nossa atividade 

docente. Mistura de emoções e sentimentos! Alegria, compartilhamento, amizade, amor, leveza, 

suavidade, comprometimento, esforço e dedicação marcaram esse início da jornada. Foram dez 

encontros presenciais na cidade de São Paulo/SP que nos trouxeram uma rica experiência, além 

de formação de vínculos afetivos, profissionais que dificilmente serão desfeitos. Uma de nossas 

primeiras atividades foi uma situação-problema (SP). Por já termos tido experiência prévia com a 

aprendizagem baseada em problemas (ABP ou PBL, do inglês problem based learning) ficamos 

sem entender qual metodologia estávamos realizando. Este fato gerou inquietação interna apenas 

solucionada após intensa busca bibliográfica. Após esse primeiro estudo realizado nós pudemos 

compreender e diferenciar melhor a ABP, a problematização e a espiral do construtivista (EC), a 

estratégia educacional utilizada no curso pelo Sírio Libanês. 

A problematização tem a realidade social como ponto de partida e ponto de chegada, 

constituindo-se uma forma de refletir sobre a própria vivência, possibilitando intervenções e 

transformação dessa realidade. Nesse esquema constam cinco etapas que se desenvolvem a 

partir da realidade ou um recorte da realidade: (1) Observação da Realidade; (2) Pontos-Chave; 

(3) Teorização; (4) Hipóteses de Solução e (5) Aplicação à Realidade (prática). Esta estratégia 

teve seu ínicio no ano de 1980, na Universidade do Havaí, e fundamenta-se na pedagogia 

libertadora de Paulo Freire, nos princípios do materialismo histórico-dialético e no construtivismo 
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de Piaget. Bordenave e Pereira (BERBEL, 1998) utilizam o diagrama denominado de Método do 

Arco de Charles Maguerez para representar o ensino pela problematização. Neste diagrama 

ocorre um movimento entre as 5 etapas descritas acima. A problematização tem como um dos 

pilares a transformação da realidade e, nesse sentido se empenha em tornar os discentes agentes 

de transformação social (BERBEL, 1998). 

A ABP encontra suas origens na Teoria da Indagação de John Dewey, filósofo, psicólogo 

e educador norte-americano. Para Dewey, a aprendizagem parte de problemas ou situações que 

intencionam gerar dúvidas, desequilíbrios ou perturbações intelectuais (SANCHES et al., 2009). A 

ABP pode partir de situações fictícias e tem suas origens nas Universidades de Maastrich e 

MacMaster. É uma forma colaborativa de aprendizagem na qual a construção ativa do 

conhecimento, ao invés do simples processamento, é o foco das atividades. A ABP tem o grupo 

tutorial como apoio para os estudos. Este grupo é composto de um tutor e 8 a 10 alunos. Dentre 

os alunos, um será o coordenador e outro será o secretário/relator, rodiziando de sessão a 

sessão, para que todos exerçam essas funções. No grupo, os alunos são apresentados a um 

problema pré-elaborado pela comissão de elaboração de problemas (BERBEL, 1998). A ABP se 

utiliza de setes passos que ocorrem em duas sessões. A primeira sessão, chamada de abertura 

do problema, inicia-se pela leitura do problema, esclarecimento de termos desconhecidos, 

identificação do/s problema/s, formulação de hipóteses explicativas, resumo das hipóteses e 

formulação dos objetivos de aprendizagem. A sexta etapa é o estudo individual e a sessão tutorial 

finaliza com o fechamento do problema, rediscussão, confrontamento das hipóteses com as 

soluções encontradas e avaliação individual, por pares e do tutor/facilitador (BERBEL, 1998; 

BORGES et al., 2014). 

A EC, como as outras duas busca o processo de autoaprendizado e a aprendizagem 

significativa através de situações problemas que conduzem a construção do conhecimento, em 

grupos tutoriais semelhantes ao da ABP, porém conduzidos de forma semelhante ao da 

problematização, permitindo a releitura para novos saberes (LIMA, 2017).  

 

Figura 2 Representação da Espiral Construtivista. Extraído de (LIMA, 2017).  
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Em um segundo momento foi apresentado o Portfólio, um dos instrumentos de 

aprendizagem e de avaliação utilizado no Sírio Libanês e, que possui uma natureza reflexiva. A 

palavra “portfólio” vem da palavra latina portare (para transportar) e folium (folha, folha). Definição 

de portfólio do (MERRIAM-WEBSTER, 2020) é "pasta portátil para transportar papéis soltos [e] 

desenhos". É uma criação única e individual e pode ser considerado um registro dinâmico de 

crescimento pessoal e profissional. O componente reflexivo, fornece uma oportunidade para o 

aluno tecer comentários sobre os itens incluídos e explicar o seu significado para o leitor. Assim, 

como um veículo para promover a reflexão, um portfólio de formação ou de aprendizagem podem 

incluir, respostas reflexivas privadas para experiências de aprendizagem, incluindo a reflexão 

sobre erros e enganos (TEKIAN & YUDKOWSKY, 2002). 

A “Cultura reflexiva”, que representa uma nova postura frente às situações educativas, 

como as impostas pelas DCNs, tem como marco a Teoria da Indagação de John Dewey (1859-

1952), e é centrada nas experiências práticas e conhecida como “fazer e aprender”. Esta teoria foi 

importante para o surgimento do uso do portfólio como instrumento de aprendizagem na 

educação. O portfólio é um instrumento de aprendizagem ativa e de avaliação processual ao 

permitir a reflexão e diálogo entre professor e estudante (MARIN et al., 2010), além de estimular o 

pensamento crítico-reflexivo, a independência intelectual e a criatividade (SÁ-CHAVES, 2000). Na 

educação médica surgiu como objeto de pesquisa educacional no início de 1990. Portfólios podem 

ser digitais ou escritos em papel e o conteúdo deixado ao critério dos estudantes. Apesar das 

variações no seu conteúdo e formato, são basicamente, um relatório sobre o trabalho feito, o 

feedback recebido, os progressos realizados, e os planos para melhorar a competência. Esta 

natureza reflexiva permite um “olhar para trás” e uma análise  do que se realizou (DRIESSEN et 

al., 2007). Segundo MARIN et al. (2010), seu uso é considerado como uma forma de potencializar 

a reflexão sistematizada sobre as práticas desenvolvidas, assegurando a construção do 

conhecimento e do desenvolvimento pessoal e profissional dos envolvidos (docentes e discentes). 

O portfólio constitui um instrumento que facilita os processos avaliativos, tanto a autoavaliação, 

como a avaliação formativa realizada pelo professor, permitindo, em tempo hábil, equacionar 

conflitos cognitivos, afetivos e psicomotores dos estudantes e garantindo condições de 

desenvolvimento progressivo da autonomia e da identidade destes.  

O portfólio denota a casa que queremos conhecer: é livre; tem um tom acolhedor; 

investigativo; porque ele fez assim; dificuldades problematizadas de acordo com a natureza; como 

é construída a aprendizagem; perguntas e desafios; singularidade de cada um; peça viva e útil; 

expressar dúvidas, ideias, sentimentos e emoções. Ele funciona como uma tomada de 

consciência, anotação de conquistas e desafios, promove uma discussão em um ambiente 

protegido, acompanha a construção do conhecimento, o percurso, um reencontro, o deslocamento 

na aprendizagem e recupera momentos críticos. Após intensa leitura nos sentimos mais aptas, 

tanto como discente e docente, à utilização desta excelente ferramenta para o processo de 

ensino-aprendizagem. 
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Nas teorias de aprendizagem da psicologia educacional de Jerome Bruner, um dos 

fundadores das teorias construtivistas e do currículo em espiral no processo ensino-

aprendizagem, o aprendizado é um processo ativo no qual  os aprendizes constroem novas ideias 

ou conceitos baseados em seus conhecimentos passados e atuais. Quando o aluno está 

acomodado com os conhecimentos adquiridos, cabe ao professor propor-lhes dúvidas, motivando-

o as a descobri-las. O aprendiz filtra e transforma a nova informação, infere hipóteses e toma 

decisões, utilizando uma estrutura cognitiva. Essa estrutura cognitiva fornece significado e 

organização para as novas experiências, permitindo ao aprendiz enriquecer seu conhecimento 

além do conceito estudado através do relacionamento das novas informações com seus 

conhecimentos prévios (PILETTI, 2009).  

O papel do professor é o de incentivador dos alunos no sentido de descobrirem por si 

mesmos os princípios do conteúdo a serem apreendidos. O professor e o aluno devem manter um 

diálogo ativo, através do qual o instrutor traduz a informação a ser aprendida em um formato 

adequado à compreensão do aluno. O currículo deve ser organizado em espiral, para que o aluno 

construa continuamente sobre o que já aprendeu. O aluno vai descobrir aquilo que já existe em 

sua estrutura cognitiva. Currículo Espiral significa ver o mesmo tópico mais de uma vez com 

diferentes modos de representação e em diferentes níveis de profundidade, ou seja, as 

informações iniciais apresentadas se adequam a capacidade de compreensão do indivíduo e vão 

gradativamente se tornando mais e mais complexas na medida em que este se desenvolve 

(CLARK, 2010). Utilizando ideias de Dewey e Bruner, a primeira organização curricular baseada 

em problemas foi formalizada no final da década de 1960, no curso médico da McMaster 

University, no Canadá (LIMA et al., 2015; PADILHA et al., 2016). 

O conceito cada vez mais popular de "aprendizagem baseada em problemas", conforme 

destaca Barrows (1986), não se refere a um método educacional específico. Pode ter muitos 

significados diferentes dependendo do desenho do método educacional empregado e das 

habilidades do professor. A experiência vivenciada no IEPSL foi da espiral construtivista de 

aprendizagem (apoiada em situações-problema), referendada nas teorias educacionais 

interacionistas e na combinação de elementos do método científico, da aprendizagem baseada em 

problemas e da problematização (LIMA et al., 2015). 

 

Quais as características de um bom facilitador? Quais estratégias para favorecer a medicação? 

Como se forma facilitadores do processo ensino-aprendizagem? 

 

SCHIMDT (1993) acredita que para os facilitadores serem efetivos, eles têm que ter 

intrínseco interesse na aprendizagem de seus alunos e uma suficiente expertise sobre o tema em 

estudo. Para isso, o facilitador deve equilibrar bem os seus conhecimentos especializados e o 

conhecimento do seu papel como facilitador (MITRE et al., 2008). Segundo PADILHA et al. (2016) 

o facilitador/tutor deve promover a curiosidade e a criação. Reconhecer que o processo 

educacional é inacabado, respeitar a autonomia do educando, mostrar responsabilidade, 
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tolerância e bom senso; e integrar intenção e gesto comprometendo-se com a educação como 

forma de intervenção no mundo e transformação da realidade.  

 

Relevância da expertise/domínio para o desempenho do facilitador em metodologias ativas 

 

Segundo Howard Barrows, as habilidades no processo de facilitação são mais importantes 

do que a expertise no assunto (revisado em SCHIMDT, 1993). Neste mesmo artigo alguns autores 

citam que facilitadores experts favorecem o aprendizado do grupo e que, estudantes acham que a 

expertise atrapalha (talvez pelo fato do tutor conduzir na direção do que ele ache melhor). A  

expertise leva a: papel diretivo, falam melhor e mais, fazem questões mais diretas, sugere mais 

itens para discussão (SCHIMDT, 1993). Ainda, segundo DAVIS et al., (1994), tutor expert pode 

dominar o ambiente de aprendizagem.  

 

  Quais as principais causas de resistência docente?  

 

Nas MAs, o aprendizado é baseado em resultados e competências enfatizando a 

aquisição de habilidades e atitudes. A maioria das Instituições de Ensino Superior (IES) que já 

fazem uso de MAs aponta como principal desafio a resistência docente; sobretudo pelo fato de 

nós docentes termos tido uma formação educacional essencialmente tradicional. As principais 

causas de resistência do docente em formação em MAs se referem ao fato de os conteúdos e 

atividades serem integrados em temas e/ou necessidades de saúde. Isso requer a integração de 

conhecimentos e a participação ativa em atividades interdisciplinares de planejamento e 

avaliação. Outro fator complicador é que neste modelo há uma mudança de papel de transmissor 

do conteúdo para ativador da aprendizagem - muitos professores se sentem desestimulados e 

desvalorizados. Além disso, queixam-se de falta de tempo e na Medicina, especificamente, 

alegam que a docência seria uma “segunda profissão”. De uma forma geral, sentem-se inseguros 

por desconhecerem as MAs, queixam-se de não estarem preparados para trabalhos em equipe, 

além de alegarem medo e imaturidade para lidar com sistemas de avaliação que contemplam 

além de avaliação cognitiva (conhecimentos), a avaliação de habilidades e atitudes (TEREZA et 

al., 2011). Destaca-se que o desconhecimento e a pouca vivência e domínio de metodologias 

ativas, da metacognição e da avaliação formativa amplia as resistências às mudanças nas 

práticas docentes (PADILHA et al., 2016). 

 

Desenvolvendo competências para o processo de facilitação. 

  

Além das situações problemas envolvendo o tema facilitação, que nos trouxe a relevância 

do comportamento do facilitador através de leituras como “The role of tutor” (DE GRAVE; MOUST; 

HOMMES, 2003) a simulação assistida foi essencial para a incorporação da autoconfiança e 

postura necessária ao papel desempenhado. As competências do facilitador na condução das 



VIVÊNCIAS NA DOCÊNCIA: DO ENSINO BÁSICO AO SUPERIOR 373 

 

diversas estratégias pedagógicas de MAs consistem em uma mistura do conhecimento, 

habilidades e atitudes e que, dentro de um contexto particular guia o processo de aprendizagem, a 

interação no grupo e a aprendizagem auto-dirigida. Segundo esses autores, as competências-

chave do tutor/facilitador são: conhecimento do conteúdo pedagógico; capacidade de intervir de 

maneira eficaz com questionamentos; conhecimento geral do processo ensino-aprendizagem e 

princípios educacionais envolvidos; conhecimento do contexto educacional; conhecimento dos 

objetivos do curso e do currículo como um todo. Para a ABP, o conhecimento das teorias 

cognitivas mais recentes e a aprendizagem cooperativa são essenciais. O facilitador deve 

desempenhar habilidades-chave como: fazer perguntas adequadas; ser capaz de lidar com as 

questões dos estudantes; explicar e refletir sobre o processo de aprendizagem; demonstrar boa 

vontade para ensinar no contexto do tutorial assim como dar liberdade aos seus alunos; e 

despertar a auto-capacidade. Ele deve ser capaz de quebrar o gelo no tutorial; estabelecer uma 

boa relação com o grupo tutorial; ajudar nas discussões para um bom andamento; e estimular o 

entusiasmo e a diversão entre os participantes. O facilitador deve cultivar essas habilidades e 

explicar as facetas da cooperação no grupo entre os estudantes e fazer com que eles reflitam e 

ajudem a melhorar o nível desta cooperação. Deve ainda, ser capaz de encorajar o estudante ao 

seu empoderamento sobre um assunto, a aprender de forma independente (DE GRAVE; MOUST; 

HOMMES, 2003). 

De Grave; Moust; Hommes (2003) salientam alguns papéis no processo de 

aprendizagem: diagnosticar, desafiar, servir como modelo, ativador dos conhecimentos prévios de 

seus alunos, monitor e avaliador. O facilitador deve ser um ativador dos conhecimentos prévios de 

seus alunos – identificar até onde os alunos conhecem sobre o assunto (conhecimentos prévios), 

as deficiências que existem e qualquer falha de conceitos referentes aos conhecimentos prévios 

do aluno. 

O facilitador deve atingir a zona de desenvolvimento proximal Lev Vygotsky (1896-1934) 

definida como a distância entre as práticas que uma pessoa já domina e as atividades nas quais 

ela ainda depende de ajuda. Para Vygotsky, é no caminho entre esses dois pontos que ela pode 

se desenvolver mentalmente por meio da interação e da troca de experiências. Não basta, 

portanto, determinar o que um aluno já aprendeu para avaliar seu desempenho (FINO, 2001). A 

interação com pessoas mais experientes ou fontes de informação possibilita que os educandos 

resolvam problemas impossíveis de serem enfrentados com os saberes prévios. O facilitador deve 

ainda estimular os alunos a concentrar esforços em todas as questões de aprendizado e ter 

capacidade de usar técnicas de brainstorming com objetivo de garantir que os estudantes 

analisaram o problema em detalhes, além de estimular argumentos mais explícitos para analisar 

os problemas (DE GRAVE; MOUST; HOMMES, 2003). 
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Desafios da facilitação em ambiente virtual 

 

O curso todo formatado em ensino-híbrido (do inglês “blended learning”), se mostrou mais 

desafiador quando nos foi proposta a facilitação virtual. O facilitador no ambiente virtual 

supervisiona as interações no grupo e fornece informação/orientação quando necessário. Os 

alunos precisam de orientação ativa das expectativas da Universidade em relação ao PBL online. 

Os facilitadores devem ser ativos na assíncrona dos grupos de discussão, incentivando os 

estudantes na discussão e levando-os a pensar mais profundo. Nas salas de aula, em ambiente 

de pequenos grupos, sinais não verbais indicam que o facilitador está pensando. Na plataforma 

on-line, o instrutor dá essas dicas através de postagens (BESSANT et al., 2013).  

No processo de facilitação virtual, vale a pena dividir/compartilhar opiniões pessoais sobre 

os assuntos, pois as pessoas tendem a responder, ser reativas. O estímulo e a motivação são 

essenciais para a aprendizagem de adultos. No processo de facilitação que realizamos durante o 

desenvolvimento do projeto aplicativo foram grandes os desafios no ambiente virtual de 

aprendizagem, entre eles citamos a dificuldade de conseguir a adesão e participação nas 

atividades propostas. 

 

Avaliação é inerente e imprescindível, durante todo processo educativo que se realize em um 

constante trabalho de ação-reflexão, porque educar é fazer ato de sujeito, é problematizar o 

mundo em que vivemos para superar as contradições, comprometendo-se com esse mundo para 

recriá-lo constantemente. (GADOTTI, 1984, p. 90) 

 

A avaliação fez parte de várias atividades dentro do nosso curso. Na formação docente 

não somos habilitados, e nem mesmo conhecemos os métodos de avaliação. Somos reflexos do 

que recebemos de processos avaliativos. A dificuldade do avaliador em 

identificar/escolher/encontrar o método de avaliação mais apropriado para cada cenário de 

aprendizagem e a competência desejada é um grande desafio. Para quem avalia ou é avaliado é 

fundamental conhecer os critérios e as condições do processo avaliativo. Ainda, é essencial 

considerar a avaliação como uma ferramenta de aprendizagem e melhoria, não se restringindo, 

apenas, à verificação de rendimento. 

Na perspectiva da educação, “avaliação” é um termo que abrange qualquer atividade em 

que a evidência de aprendizagem é recolhida de forma planejada e sistemática, sendo utilizada 

para emitir um juízo sobre a aprendizagem (PANÚNCIO-PINTO; DE ALMEIDA TRONCON, 2014). 

Neste sentido o juízo de valor deve servir a alguma finalidade que pode ser formativa ou somativa. 

As práticas avaliativas utilizadas pelos professores na graduação, por exemplo, podem influenciar 

o desenvolvimento dos estudantes. Se nós desejamos que os estudantes desenvolvam um 

pensamento crítico e reflexivo, por exemplo, teremos de desenhar um currículo compatível com 

essa expectativa, o que implica não somente selecionar novos conteúdos e competências para 

serem trabalhados com os alunos, mas repensar de modo amplo os diversos aspectos do 
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processo de ensino-aprendizagem, incluindo as práticas de avaliação que estamos utilizando no 

ensino universitário. Um aspecto central do desenvolvimento cognitivo e social durante a vida 

acadêmica, na graduação, reside justamente em “tornar-se estudante”, tendo em vista, inclusive, 

conquistar espaço e sucesso dentro da comunidade de determinado curso (GARCIA, 2009). 

As discussões sobre a avaliação remontam os anos de 1940 com Ralph W. Tyler que 

concebia a avaliação (ou seus resultados) como meio de verificar se os objetivos educacionais 

estavam sendo atingidos. Já SCRIVEN (1967) acreditava os avaliadores deveriam analisar os 

resultados obtidos com a avaliação, com o objetivo de emitir julgamentos. É dele a ideia de duas 

dimensões da avaliação: a da avaliação formativa e da avaliação somativa, percebendo a 

avaliação como um instrumento de orientação para as práticas docentes (revisado em VIANNA, 

2000). 

O papel formativo da avaliação ocorre ao longo do desenvolvimento dos programas, 

projetos e produtos educacionais, ao revelar informações, com vistas à tomada de decisão, 

enquanto a avaliação somativa, conduzida ao final de uma atividade avaliativa, possibilita, ao seu 

futuro usuário, elementos para julgar a sua importância, o seu valor, o seu mérito (revisado em 

VIANNA, 2000). A avaliação formativa refere-se a uma avaliação frequente e interativa do 

progresso do estudante e tem objetivo de identificar as necessidades de aprendizagem e ajustar o 

ensino apropriadamente. A abordagem dada por Scriven (1967) às avaliações formativas e 

somativas tem como ponto principal acompanhar todas as etapas da operacionalização da 

educação. A avaliação deixa de ser a mera comparação entre objetivos propostos e alcançados 

para ser uma análise detalhada sobre os diferentes aspectos dos programas educacionais, ainda 

no curso de seu desenvolvimento. Faz-se necessário, também, avaliar se os objetivos traçados 

condizem com os interesses relevantes da educação. Há destaque para o papel formativo e 

somativo da avaliação (revisado em Vianna, 2000). 

NORCINI et al. (2011) enfatiza que a avaliação envolve o teste, a medição, a coleta e a 

combinação de informações e o fornecimento de feedback. A avaliação na educação médica 

dirige e estimula a aprendizagem, fornece informações sobre a eficácia para instituições e 

professores. Segundo este artigo, os critérios de uma boa avaliação incluem: (1) validade ou 

coerência, (2) reprodutibilidade ou consistência, (3) equivalência, (4) viabilidade, (5) efeito 

educacional, (6) efeito catalítico e (7) aceitabilidade. Avaliação trata-se de um capítulo à parte e 

merece muita atenção! 

 

CONCLUSÕES 

 

Quando chegamos ao Sírio-Libanês estávamos ávidas por conhecimentos sobre as 

metodologias ativas. Iniciamos um ciclo de muito aprendizado, convencimento e acreditação sobre 

as metodologias inovadoras. Não custou muito para que compreendêssemos as vantagens de 

uma formação profissional crítica-reflexiva e voltada para o desenvolvimento de competências que 

requer a aquisição não apenas de conhecimentos, mas, sobretudo do desenvolvimento de 
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habilidades e atitudes. Hoje, observamos nossos alunos caminhando para o perfil desejado. 

Almejamos que se tornem médicos humanos, preocupados com o próximo e com uma visão 

integrada do homem e do processo saúde-doença. 

Conhecer as principais metodologias ativas de ensino-aprendizagem foi algo 

extremamente engrandecedor, pois embora nunca havíamos experienciado uma aproximação tão 

íntima com as principais correntes pedagógicas da aprendizagem. Um universo se abriu para nós 

e nos tornamos verdadeiras educadoras e multiplicadoras desse conhecimento. Desde 2016 

estamos aplicando cursos de capacitação em metodologias ativas de ensino-aprendizagem em 

nossa Instituição. Hoje, após as inúmeras vivências e muito aprendizado nos tornamos 

facilitadoras do processo ensino-aprendizagem, atuando de forma autônoma e procurando atuar 

com corresponsabilidade e acreditando nas benesses desta nova abordagem para nossa 

Instituição. Seguimos plantando sementes, certas de que a colheita e os frutos futuros serão 

abundantes. 
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Capítulo 40 

RECURSOS PEDAGÓGICOS NO ÂMBITO ESCOLAR: O CASO DA GINCANA NO PROCESSO 

DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

PEDAGOGICAL RESOURCES IN THE SCHOOL ENVIRONMENT: THE CASE OF THE GYMKHANA IN 

THE TEACHING-LEARNING PROCESS 

 

Érica Priscilla Carvalho de Lima Machado1 
Anny Kariny Feitosa2 
Harine Matos Maciel3 

Maria Antunizia Gomes4 
 

RESUMO: O presente estudo de caso teve como objetivo investigar a percepção dos alunos 
acerca do uso da gincana pedagógica como ferramenta de integração e de melhoramento do 
aprendizado. Metodologicamente foi realizado um levantamento da literatura acerca da temática e 
foi aplicado um questionário. Os principais resultados apontaram que a gincana foi uma prática 
inédita para parte expressiva dos alunos, todavia apresentou elevada receptividade por parte 
deles. Além do desenvolvimento social e acadêmico, a gincana proporcionou um momento 
favorável para o encerramento de curso e promoveu o desenvolvimento de habilidades e 
competências fundamentais, tais como: cooperação, liderança, criatividade. Em suma, o uso da 
gincana está alinhado a uma concepção de ensino que descentraliza o papel do professor e 
coloca o aluno no cerne desse processo, mediante a construção de laços que culminam em maior 
autonomia e convergência da teoria com a prática.  
 
Palavras-chave: Metodologias de ensino. Recursos pedagógicos. Gincana. 
 
ABSTRACT: The present case study aimed to investigate the students' perception about the use 
of pedagogical gymnastics as a tool for integrating and improving learning. Methodologically, a 
literature survey on the subject was conducted and a questionnaire was applied. The main results 
showed that the gymkhana was an unprecedented practice for a significant part of the students, 
but presented high receptivity on their part. In addition to social and academic development, the 
competition provided a favorable moment for the closing of the course and promoted the 
development of fundamental skills and competencies, such as: cooperation, leadership, creativity. 
In short, the use of the gymkhana is aligned with a conception of teaching that decentralizes the 
role of the teacher and places the student at the heart of this process, through the construction of 
bonds that culminate in greater autonomy and convergence of theory with practice. 
 
Keywords: Teaching methodologies. Pedagogical resources. Gymkhana. 
 

Introdução 

 

O processo de construção do conhecimento é gradual e indissociável das nossas 

vivências cotidianas. Assim, para além do que aprendemos em sala de aula, o processo de 
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ensino-aprendizagem deve incorporar metodologias distintas que aliem a teoria à prática. Nesse 

processo, professor e aluno são atores centrais que desempenham distintos papéis. Cabe ao 

professor, fundamentalmente, ser um elo de transmissão e ser facilitador de conhecimento, por 

meio do uso de diferentes recursos didáticos. Por outro lado, o aluno deve agir de forma motivada 

para buscar as sugestões dadas, com o intuito de compreender o que está sendo abordado 

(KRUGER e ENSSLIN, 2013). 

Todavia, esse processo de ensino-aprendizagem pode ocorrer de diferentes formas, a 

depender da metodologia de ensino que condiciona os papéis do professor e do aluno. A 

metodologia tradicional, citada por Freire (1978), é baseada na concepção do professor como 

narrador e o aluno como ouvinte. A centralidade atribuída ao professor retrata uma série de 

fragilidades metodológicas no que concerne a construção de um conhecimento “memorizado” e 

sem o desenvolvimento de uma visão crítica.  

Contrariamente à metodologia tradicional, o autor supracitado ressalta o método 

construtivista de ensino, em que o professor é tido como agente facilitador e o aluno desempenha 

papel ativo na construção do seu conhecimento. Nesse modelo, cabe ao professor proporcionar 

condições que sejam capazes de desenvolver o senso crítico e a capacidade reflexiva dos alunos. 

Diante disso, o presente trabalho está inserido na importância de se adotar metodologias de 

ensino que incorporem o aluno como agente ativo.  

Para tanto, buscou-se investigar o uso da gincana pedagógica como ferramenta 

metodológica que auxilie na integração dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. O 

estudo de caso foi uma gincana realizada em 2019, no Instituto Federal do Ceará (IFCE) na 

cidade de Iguatu e teve como público participante a turma concluinte do curso técnico em 

comércio. O objetivo da iniciativa foi propiciar maior socialização entre alunos, mediante o 

desenvolvimento de habilidades e competências fundamentais, tais como: cooperação, liderança, 

integração, respeito e criatividade. Com isso, foram propostas atividades aliadas ao conhecimento 

adquirido em sala de aula: abertura de empresas fictícias, exposição de produtos feitos pelos 

participantes e quiz acerca das disciplinas estudadas.  

Parte-se da hipótese de que o uso da gincana está relacionado ao método construtivista, 

tal como defendido por Freire, uma vez que promove a socialização dos saberes por meio de um 

conhecimento oriundo de experiência própria e teórica. Portanto, o objetivo geral do presente 

trabalho é investigar a percepção dos alunos sobre a gincana. Especificamente, busca-se 

também: analisar se a gincana motivou os alunos, verificar se houve melhoramento da criatividade 

e examinar se ajudou na interação social.  

A relevância desse trabalho acadêmico reside no fato de ser necessário investigar como o 

uso de diferentes metodologias contribui para o estímulo dos participantes, bem como no 

desenvolvimento de novas habilidades e competências. Desta forma, pretende-se contribuir na 

identificação de práticas de ensino bem-sucedidas e que reconheçam os entraves de um ensino 

baseado no uso exclusivo da metodologia tradicional.  
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O presente estudo de caso tem natureza de uma pesquisa exploratória, tal como 

defendido por Gil (2008), em que se busca uma visão geral sobre o fato estudado. Os 

procedimentos metodológicos a serem utilizados são o levantamento bibliográfico e documental, 

mediante a aplicação de questionário, que será posteriormente sistematizado. O questionário será 

aplicado eletronicamente com o intuito de obter informações dos alunos acerca da gincana, 

atendendo o universo dos participantes. Apresenta e delimita a dúvida investigada (problema de 

estudo - o quê), os objetivos (para que serviu o estudo) e a metodologia utilizada no estudo 

(como). 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O processo de ensino-aprendizagem requer a utilização de metodologias que incorporem 

os distintos papeis do professor e do aluno, tidos como principais sujeitos nesse processo. A 

definição da metodologia de ensino, por parte do professor, deve estar alinhada aos conteúdos a 

serem abordados e com as competências a serem atendidas. Nesse sentido, os métodos de 

ensino tradicional e construtivista são concepções contrárias, no que concernem a postura do 

professor e do educando (KRUGER e ENSSLIN, 2013). 

O método tradicional de ensino apresenta um caráter centralizador do professor, tendo em 

vista que é agente ativo do processo, enquanto que o aluno é sujeito passivo. Assim, a condução 

das aulas é feita de forma expositiva, em que o professor repassa o conteúdo e os alunos devem 

memorizar o que foi dito. Essa visão confirma o que Freire (1978) denomina de educação 

bancária, na qual o professor assume como narrador e o discente é ouvinte.  

O caráter “memorizado” do ensino reproduz uma série de fragilidades, pois, conforme o 

autor anteriormente citado relata, os alunos não aprendem e não há desenvolvimento da sua 

capacidade reflexiva e do senso crítico. Os alunos, assim, são espectadores e “(...) não 

contribuem no processo de aprendizagem e seu conhecimento fica limitado às informações 

repassadas” (KRUGER e ENSSLIN, 2013, p. 227).  

Apesar da importância da metodologia tradicional na construção do conhecimento, suas 

desvantagens ressaltam a importância de métodos que promovam maior articulação da prática 

com a teoria, que fortaleçam o senso crítico e o desenvolvimento da criatividade nos alunos. 

Assim, o método construtivista emerge como ferramenta pedagógica de descentralização do papel 

do professor e da participação do aluno no processo de construção do conhecimento.  

No método construtivista, o aluno é sujeito ativo e ratifica a educação problematizadora, 

nos termos de Freire (1978). Segundo o autor, essa concepção é centrada no diálogo entre os 

dois sujeitos, aluno e professor, e no desenvolvimento mútuo das suas capacidades. Por isso, o 

professor é um agente facilitador e fornece as condições fundamentais para que o aluno 

desenvolva e busque informações.  

Para tanto, é fundamental que o docente proporcione situações práticas que favoreçam a 

reflexão e a tomada de decisão em circunstâncias inesperadas. Logo, por meio do método 
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construtivista, o aluno se tornará mais preparado a construir seu conhecimento de forma mais 

criativa, a partir do desenvolvimento de uma personalidade mais proativa.  

Diante disso, a utilização de diferentes metodologias de ensino está relacionada com a 

própria evolução da sociedade, que condiciona mudanças na forma de comunicação. 

Paralelamente ao uso de tecnologias de informação e de comunicação na educação, a interação 

social foi alterada e, com isso, há maior exigência na adequação dos papeis do professor e do 

aluno nesse novo cenário.  

Ao estudarem a pertinência da adoção de novas metodologias em sala de aula, Sampaio 

e Barros (2015) destacam que a integração do conteúdo abordado com o maior engajamento 

entre professor e aluno é fundamental para o aperfeiçoamento do ensino. Os autores supracitados 

discutiram o uso das gincanas como ferramenta de melhoramento da aprendizagem, mediante a 

articulação da teoria com a prática. Portanto, a experiência da gincana pedagógica, analisada 

pelos autores, culminou com a criação de laços entre os agentes e fortaleceu a cooperação e 

amizade. 

Cunha (2008) ressalta que, no processo de ensino, a conquista da atenção dos alunos é 

inseparável do fortalecimento de um elo de amizade e afeto. Desta forma, a iniciativa da gincana 

pode agregar elementos cruciais para a promoção de criatividade, melhorias do desempenho 

acadêmico, interação social, trabalho em equipe e planejamento na tomada de decisão.  

Ademais, a gincana pode levar ao reconhecimento de que o aprendizado ocorre além da 

sala de aula, mediante a clareza de que não se trata apenas de um passatempo, mas é, 

sobretudo, uma ferramenta que auxilia a aprendizagem de forma ampla. Cria-se, portanto, um 

ambiente de aprendizagem, de socialização e de integração, em que o respeito, a amizade e a 

iniciativa são peças chaves para o alcance de bons resultados. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Em termos metodológicos, o presente trabalho busca investigar o uso da gincana como 

metodologia de ensino, a partir da perspectiva dos alunos participantes. Para tanto, a abordagem 

adotada é de cunho qualitativo, tendo em vista que visa analisar a iniciativa por meio da 

percepção dos agentes. Conforme salientam Batista e Domingos (2017), a metodologia qualitativa 

busca a especificidade e a profundidade. Autores como Denzin e Lincoln (2006) e Creswel (2007), 

ao estudarem as características da pesquisa qualitativa, ressaltam seu tratamento interpretativo 

do objeto de estudo, a utilização da observação e a descrição dos significados atribuídos aos 

fatos. 

Assim, a pesquisa tem natureza exploratória, mediante a delimitação do objeto de estudo 

e seu maior esclarecimento. Além do levantamento bibliográfico exposto anteriormente, serão 

utilizados dados primários obtidos por meio da aplicação de questionário eletrônico na população. 

Os participantes da gincana foram treze alunos concluintes do curso técnico de comércio. O 
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questionário contemplou nove questões fechadas acerca da experiência com a gincana e uma 

questão aberta sobre a opinião deles sobre a iniciativa.  

O instrumento de coleta de dados considerou perguntas sobre: a participação anterior em 

gincana, se a experiência com a gincana foi positiva ou negativa, se trouxe desenvolvimento de 

competências acadêmicas e sociais e se participaria novamente ou não de uma nova iniciativa. 

Assim, como o questionário contemplou o universo dos participantes da gincana, destaca-se que 

foi possível obter informações fidedignas acerca da percepção dos alunos, garantindo o 

anonimato e sem expor os participantes à influência do pesquisador (GIL, 2008).  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A iniciativa da gincana foi focada no protagonismo atribuído aos alunos, tendo em vista 

atividades lúdicas que contemplassem o cotidiano do estudante, bem como o conhecimento obtido 

em sala de aula. Por se tratar de uma turma concluinte, muitos alunos estavam desmotivados e 

com pouca interação entre eles. Com isso, as ações da gincana buscaram incentivar a 

socialização entre alunos, estimular o coleguismo e facilitar a troca de experiências.  

As ações propostas permearam a criação de uma empresa fictícia que seria apresentada 

no dia da gincana, a produção de produtos com garrafa pet para exposição e quiz de 

conhecimento sobre os conteúdos estudados em sala de aula. A sala foi dividida em duas equipes 

e as ações foram apresentadas com três meses de antecedência da gincana, tendo em vista a 

necessidade do planejamento da empresa a ser criada e dos produtos. Ambas as equipes tinham 

o mesmo insumo básico para a produção dos produtos, que eram as garrafas pets, mantendo em 

segredo o que iriam produzir para a equipe adversária.  

A criação da empresa seguiu os elementos gerenciais exigidos na prática, como a 

formulação de um plano de negócio. Por outro lado, a produção com garrafas pets exigiu 

criatividade, coleguismo e iniciativa, tendo em vista que os membros tiveram que se reunir, dentro 

e fora de sala de aula, para definição e confecção dos produtos. Por fim, o quiz de conhecimento 

foi fundamental para maior autonomia de estudo, tendo em vista a preocupação com o que seria 

abordado.  

Apesar de ser um tema comum, a gincana foi algo inédito para parte expressiva dos 

alunos. Conforme mostra o Quadro 1, 85% dos alunos não tinham participado de uma gincana 

antes, confirmando a necessidade de utilização de metodologias de ensino que coloquem o aluno 

no centro do processo de ensino-aprendizagem. Além disso, há o reconhecimento da gincana 

como uma ação bem-sucedida, haja vista a receptividade dos alunos com a experiência. 

 

Quadro 1 – Resultados do questionário por quantidade de respostas 
 Sim Não 

Você já tinha participado de uma gincana antes? 2 11 

Você gostou da experiência da gincana? 13 0 

Você acha que a gincana trouxe algum conhecimento a mais? 13 0 

A gincana motivou você no término do curso? 13 0 
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A gincana melhorou seu lado criativo? 13 0 

Você acha que a gincana é boa forma de colocar em prática o que foi aprendido em sala 
de aula? 

13 0 

Você participaria de uma gincana novamente? 12 1 

A gincana ajudou na interação com seus colegas? 12 1 

Você acha que adquiriu ou descobriu novas habilidades com a gincana? 12 1 

Fonte: Resultados da pesquisa 

 

Os comentários acerca da opinião individual dos alunos revelam o quão importante é a 

construção de um ambiente que estimule a participação, tal como o proporcionado pela gincana. 

Os alunos expuseram que a gincana foi uma forma de encerramento do curso que garantiu 

motivação, desenvolvimento de maior autonomia na busca de informações, interação social, 

incentivou a criatividade e integração da teoria com a prática.  

Desta forma, os alunos relataram que a gincana foi uma experiência que resultou na 

melhoria da convivência social, bem como favoreceu a responsabilidade, comunicação e troca de 

opiniões. É pertinente falar, também, que durante o planejamento, alguns obstáculos puderam ser 

sentidos pelos participantes, tendo em vista que alguns alunos, embora em número reduzido, não 

estavam se empenhando nas atividades. Esse entrave foi paulatinamente contornado pelo papel 

da liderança atribuído para alguns alunos. 

Assim, o senso de pertencimento ao grupo é fundamental para o bom andamento da 

iniciativa, fomentando a motivação entre todos os participantes. Desta forma, pensar em formas 

de incluir todos é crucial para o alcance de bons resultados e para garantir o empenho necessário 

para a concretização das atividades a serem realizadas.  

Além desses pontos, um participante relatou que a gincana propiciou maior visibilidade do 

curso pela comunidade externa, tendo em vista a divulgação e a busca pela garrafa pet em vários 

estabelecimentos e residências da cidade. Assim, a gincana pode despertar maior conhecimento 

acerca do curso e proporcionar maior aderência no mercado de trabalho para os alunos, tendo em 

vista o reconhecimento das suas habilidades.  

Todavia, cabe destacar que é importante trabalhar com os participantes a questão de que 

ganhar ou perder não é a intenção da gincana, criando uma competição saudável entre todos. 

Assim, o cerne da dinâmica é aprimorar habilidades que estavam adormecidas, mediante a 

promoção do autoconhecimento e de relações sociais respeitosas. 

 

Considerações Finais 

 

O cenário de maior difusão de tecnologias de informação e comunicação ressalta a 

importância da adoção de metodologias de ensino que incorporem o papel ativo tanto do 

professor, quanto do aluno no processo de ensino-aprendizagem. Assim, o presente estudo de 

caso abordou a utilização da gincana como ferramenta de integração e de melhoramento do 

aprendizado.  

A gincana suscitou a relevância de práticas pedagógicas que levem os alunos a atribuírem 

significados aos temas e estudos realizados em sala de aula. Ao ressaltar o caráter ativo dos 
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discentes no processo de ensino-aprendizagem, a gincana contribuiu, também, no fortalecimento 

das relações sociais entre eles e com os professores. A falta de motivação, os problemas 

familiares e pessoais, a pressão interna e externa são fatores que impactam no rendimento 

escolar e que podem ser mitigados pelo uso de metodologias de ensino que favoreçam as 

relações sociais.  

Apesar do reconhecimento da gincana como importante prática pedagógica, os resultados 

mostraram seu uso incipiente, tendo em vista que reduzido percentual dos alunos já tinha tido 

experiência anterior com essa iniciativa. No entanto, é pertinente reconhecer a receptividade e 

engajamento dos mesmos. Desta forma, para além do desenvolvimento acadêmico da classe 

discente, a gincana foi crucial para a construção de novas habilidades e competências.  

Em síntese, a evolução do ensino condiciona a pertinência de se adotar novas 

metodologias, que exigem engajamento tanto do professor, quanto do aluno. Desta forma, a 

gincana foi uma experiência bem-sucedida, no tocante a promover maior criatividade, senso 

crítico, autoconhecimento, integração da teoria e prática e criação de laços afetivos. 
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Capítulo 41 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: O ENSINO DE GEOGRAFIA COM ESTUDANTES SURDOS SEM 

O AUXÍLIO DE INTÉRPRETES SOBRE O CONCEITO DE PAISAGEM 

EXPERIENCE REPORT: TEACHING GEOGRAPHY TO DEAF STUDENTS WITHOUT THE AID OF 

INTERPRETERS ABOUT THE LANDSCAPE CONCEPT 
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RESUMO: Este artigo tem por objetivo testar metodologias que são utilizadas frequentemente em 
sala de aula e, a partir daí, buscar respostas sobre sua eficácia no ensino dos surdos, uma vez 
que a proposta seja de um professor de geografia que não fale libras, e trabalhe com alunos 
surdos sem o auxílio de um profissional intérprete em sala de aula. A escola em que a pesquisa foi 
desenvolvida se chama Jonathas Pontes Athias, na cidade de Marabá-PA. A escola em questão é 
referência na educação dos surdos há mais de uma década e tem alunos surdos matriculados 
regularmente em suas turmas. A metodologia utilizada nesse trabalho foi a qualitativa exploratória 
e fez-se uso de recursos para a coleta de dados.  Ficou ainda evidente a grande dificuldade em 
que esses alunos tem com a língua portuguesa, o que dificulta ainda mais a aprendizagem da 
geografia, o que se mostrou decisivo para o desenvolvimento das atividades realizadas na escola.  
 
Palavras-chave: Paisagem; Libras; Ensino inclusivo; metodologia; Surdos. 
 
ABSTRACT: This article aims to test methodologies that are frequently used in the classroom and, 
from there, seek answers on their effectiveness in teaching the deaf, since the proposal is for a 
geography teacher who does not speak pounds, and works with deaf students without the help of a 
professional interpreter in the classroom.  The school where the research was developed is called 
Jonathas Pontes Athias, in the city of Marabá-PA.  The school in question has been a reference in 
deaf education for over a decade and has deaf students enrolled regularly in their classes.  The 
methodology used in this work was qualitative exploratory and resources were used for data 
collection. It was also evident the great difficulty these students have with the Portuguese 
language, which makes it even more difficult to learn geography, which proved to be decisive for 
the development of activities carried out at school. 
 
Keywords: Landscape; Pounds; Inclusive education; Methodology; Deaf. 
 

 INTRODUÇÃO 

 

A comunidade surda já foi privada de seus direitos diversas vezes, entretanto, nenhuma 

foi tão marcante (em sujeito e verbo) quanto o Congresso de Milão de 1880. Durante os dias 

desse congresso ficou decidido que o ensino na forma de língua de sinais era proibido e que os 

surdos passassem a ser ensinados em oralismo puro. Antes disso, a maior parte das instituições 
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educacionais que atendiam pessoas com deficiência – os surdos estão inseridos nesses grupos – 

eram filantropas e/ou religiosas.   

Assim, levando em consideração as experiências, enquanto licenciando de geografia, em 

sala de aula com alunos surdos, bem como a história desse grupo e os desdobramentos de suas 

lutas e reivindicações na educação, este trabalho busca propor uma metodologia que ajude os 

professores que não falem libras, e sem a ajuda de um intérprete, ensinar o conceito de paisagem. 

Os objetivos específicos da pesquisa são: a) entender a relação da Escola com o ensino inclusivo, 

em especial com os alunos surdos; b) entender as diferentes concepções de paisagem e como ela 

mudou ao longo do tempo; c) identificar os desafios para a sua aprendizagem nesta disciplina. A 

escola em que a pesquisa foi desenvolvida se chama Jonathas Pontes Athias, na cidade de 

Marabá-PA e a turma escolhida para o acompanhamento das aulas foi o 9º ano do ensino 

fundamental II, turma C, porque era a turma em que os alunos surdos estavam matriculados. 

 

 METODOLOGIA   

 
Como procedimento metodológico deste trabalho foram realizadas duas entrevistas 

semiestruturadas com profissionais da escola e do município, e uma livre com um professor surdo 

que trabalha no Centro de Atendimento Especializado na Área da Surdez. Com o auxílio de 

intérprete, foi feito uso de questionários e de entrevistas semiestruturadas com os alunos surdos. 

Além disso foi realizado o acompanhamento das aulas de geografia antes de aplicar as atividades 

propostas pela pesquisa. 

As metodologias utilizadas na pesquisa foram pensadas para serem utilizadas sem o 

auxílio de um intérprete em sala de aula, pois a proposição da mesma era buscar a melhor 

maneira de um professor que não fale libras conseguir ensinar seus alunos surdos. Dessa forma, 

os resultados desse estudo e os próprios questionamentos levantados poderão servir de 

combustível para quem sabe, pesquisas futuras sobre o tema, pois nessa perspectiva há sempre 

algo que não foi respondido, e em uma pesquisa é isso que impulsiona as próximas.  

 

A IMPORTÂNCIA DA LIBRAS NO ENSINO 

  

O ensino no Brasil é majoritariamente praticado, em sala de aula, de forma oral. Os 

professores falam sobre as matérias estudadas e os alunos escutam e respondem. Entretanto, 

pessoas surdas também fazem parte desse sistema de ensino e por muitas vezes acabam não 

acompanhando os demais colegas por causa da falta de comunicação entre eles, os surdos, e os 

professores.    

A sociedade antes de 1750 era basicamente teocêntrica, qualquer enfermidade que tinha 

sua causa desconhecida era atribuída ao pecado. Os surdos não são inferiores aos ouvintes 

intelectualmente, somente não dispõem de um atributo comum e significativo a sociedade. A 

comunicação oral! Mas, ainda assim, os surdos não são mudos. No ano de 2006 o Ministério da 
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Educação publicou um livro denominado Saberes e Práticas de Inclusão. Nesse material, estão 

dispostas informações sobre a surdez e sobre as formas de comunicação.  

Já se reconhece que um indivíduo que nasce surdo, o surdo congênito, ou que se torna 

surdo pode se comunicar a partir do sistema motor, pelos sinais. Entretanto, os surdos ainda 

esbarram em preconceitos, que por diversas vezes, podem causar danos na forma em que esses 

encaram suas diferenças diante da sociedade.  

Comumente, quando um casal de ouvintes vem a ter um filho surdo –   congênito ou na 

fase pré-linguista – procuram um médico para tentar “resolver” a situação de seu filho. Essa 

prática não está errada, muito pelo contrário! Entretanto, nesse caso, a surdez é encarada como 

uma doença, e o surdo como alguém que precisa ser reabilitado (PENA, 2012). Essa forma de 

encarar a condição de surdez é chamada de Modelo Clínico Terapêutico. Pena (2012) faz uma 

crítica a esse modelo porque ela diz que a condição do surdo acaba sendo encarada como única 

e exclusivamente como uma deficiência, não como uma característica singular aquele indivíduo. 

Característica essa que deve ser respeitada e aceita socialmente.  

Os médicos indicam à família que encaminhe o filho surdo para o tratamento 
fonoaudiólogo, para a realização de implante coclear ou para a utilização de 
aparelhos auditivos, na tentativa de aproximar o surdo da normalidade 
construída pelos ouvintes. O parecer do Otorrinolaringologista torna-se mais 
importante que as próprias orientações pedagógicas e/ou que aquelas das 
comunidades surdas (PENA, p. 66) 

    

Outro modelo, esse defendido pela autora, é o Modelo Socioantropológico. Esse modelo 

nos diz que a surdez não é uma doença, ela não precisa de tratamento. A surdez não necessita 

estar vinculada a uma condição clínica que traz consigo uma ideia de menosprezo e dificuldades. 

Nessa perspectiva, os surdos fazem parte de uma comunidade, assim como os ouvintes fazem 

parte de comunidades. O elo de ligação entre eles é a diferença características entre eles e os 

ouvintes.    

Sá (apud PENA, p. 67) nos fala que um surdo é aquele que vivencia um déficit de audição 

que o impede de adquirir, de maneira natural, a língua oral/auditiva usada pela comunidade 

majoritária e que constrói sua identidade baseada, principalmente na diferença. A surdez tem de 

ser encarada como uma diferença, não como uma limitação.  

 

COMO TRABALHAR O CONCEITO DE PAISAGEM COM ALUNOS SURDOS 

 

Cavalcanti (2012) trata a metodologia em sala de aula como uma forma de externalizar o 

conhecimento que o aluno já traz consigo. Ela entende a escola como um local de encontro de 

culturas, saberes científicos e cotidianos. Segundo a autora, a identificação das características 

dos alunos e dos professores devem ser a base para a definição de metodologias em sala de aula 

que atendam as demandas da turma.  

O estudante surdo passa pelas mesmas etapas de desenvolvimento cognitivo que o 

estudante ouvinte, entretanto, sua peculiaridade, a surdez, faz com que as metodologias de 
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trabalho tenham que ser adaptadas. A aula não pode, e nem deve, ser um monologo oral do 

professor para os alunos quando houver estudantes surdos no mesmo ambiente. Essa 

metodologia é descartada até mesmo quando não houverem estudantes surdos, sobretudo, na 

situação acima descrita.  

A metodologia utilizada em sala de aula quando houver estudantes surdos, 

preferencialmente, deverá ser, sobretudo, visual. Os recursos visuais facilitam, se usados 

adequadamente, a aprendizagem dos alunos surdos e “podem fazer uma ponte entre o 

conhecimento científico e cotidiano” (PENA, 2012).  

A análise da paisagem tem de extrapolar a simples observação, pois entendemos que a 

paisagem é reflexo das demandas externas a área em questão e essa, é transformada a medida 

que essas demandas se variam sua intensidade e até mesmo quando elas mudam. Entretanto, 

mesmo sabendo sobre as dinâmicas impostas sobre a paisagem, a observação é a primeira etapa 

da análise.   

Em sala de aula podem ser explorados algumas metodologias para a análise da 

paisagem. Algumas delas são: a) imagens; b) fotografias; c) saídas de campos com o uso de 

fotografias antigas; d) vídeos; e) internet.  

As imagens podem ser tanto fotografias, desenhos, gravuras, pinturas e toda forma visual 

representada de forma estática em uma área em duas dimensões. As imagens podem ser 

representações fieis de um local real, locais fictícios ou até mesmo abstrações de como um lugar 

possa ficar no futuro. O uso das imagens, em última análise, tem que ser voltado para a leitura 

das paisagens.  

Outra metodologia muito recorrente na análise de paisagens é o uso da fotografia. A 

fotografia é a apreensão de um fenômeno em dado momento do tempo registrado de uma forma 

estática em um plano de duas dimensões. Costa (Apud Furtado, p.32) afirma que a fotografia 

pode ter diversos usos na educação, destacando cinco. São eles: (1) na apresentação de um 

tema; (2) na ilustração de um tema; (3) como exercício de fixação; (4) como pesquisa; (5) como 

exercício de avaliação. A fotografia, assim como os demais tipos de imagem, pode ainda ser 

tratadas como um texto a ser lido, porque ambas apresentam informações e, para um surdo, essa 

leitura se torna essencial para o aprendizado.  

Os trabalhos de campo em áreas da cidade com o auxílio de fotografias antigas das áreas 

visitada também podem ser uma boa metodologia para a análise e leitura da paisagem. 

Observando as faixadas dos prédios, as arvores que deram lugar às casas, e as modificações que 

foram feitas na cidade e no campo ao longo do tempo, pode-se compreender certas dinâmicas 

dos fluxos que deram uma nova lógica aos fixos. Podem ser observadas rugosidades e novas 

construções na paisagem e, os próprios alunos podem fazer relações a partir das comparações 

entre as formas atuais e as passadas e, a partir daí, chegar a conclusões.   

Ainda podem ser utilizados vídeos como ferramentas de análise para compreensão da 

transformação da paisagem, percepção da paisagem a partir do olhar de terceiros – podendo 

haver no vídeo falas diretas de pessoas entrevistadas, narração, ambos e etc. – e comparação 
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entre o que se entende por paisagem e o que os outros entendem. Todas as formas abordadas 

acima podem ser trabalhadas tanto com alunos surdos quanto com alunos ouvintes, mas, a 

absorção do conhecimento pela parte do aluno surdo se torna mais eficaz utilizando as 

metodologias utilizadas acima. Quando não for possível utiliza-las, é bom que o professor faça uso 

do aparelho de reprodução de imagens, esse conhecido como data show. Hoje, pouquíssimas 

escolas da rede pública não tem um aparelho desses, algumas tem poucos e seu uso está restrito 

ao agendamento prévio do mesmo, mas, com o planejamento adequado, o instrumento nunca irá 

faltar durante as aulas.  O importante no ensino dos surdos é a utilização de imagens (fotografias, 

gravuras, desenhos, etc.).  

 

- Perfil dos estudantes pesquisados 

Durante a pesquisa, dois alunos foram o foco central. Os dois são surdos congênitos e 

serão aqui reconhecidos sob o pseudoanônimo de Estudante 1 e Estudante 2. Na tabela abaixo 

estão apresentadas algumas informações de ambos respectivamente.  

  

Sexo 
(M/F) 

Idade Série 
Grau de 
Surdez 

Idade que foi alfabetizado 
em Português 

Idade que foi 
alfabetizado em 

Libras 

M 19 anos 9º ano  Profundo 
Segundo ele, ainda está 

sendo alfabetizado 17 anos 

M 16 anos 9º ano Profundo 
Segundo ele, ainda está 

sendo alfabetizado 6 anos 

 

Ambos foram entrevistados com o auxílio da professora Miriam Leila. Com suas palavras, 

o estudante 1 afirmou que quando realiza as provas, sente muita dificuldade, ele entende pouco o 

português e todas as provas são escritas. Muitas das vezes só consegue terminar a avaliação 

depois que seu colega, que por sua vez já concluiu a prova dele, tem a permissão do professor 

para ajudá-lo, o que segundo ele é recorrente na maioria das provas. Quando as provas são 

objetivas ele marca, entendendo ele o comando ou não, quando discursivas, sempre aguarda seu 

colega concluir a prova dele para ajudá-lo. A escola não tem interpretes em seu quadro de 

funcionários, o que dificulta até mesmo uma conversa dos professores com eles. Isso significa que 

ele não consegue ao menos tirar dúvidas com os professores. 

 O Estudante 1 contou ainda que realizava acompanhamento estudantil no Centro de 

Atendimento Especializado na Área da Surdez quando esse ainda tinha seu espaço nas 

dependências da escola, depois que se mudou para o novo prédio não conseguiu mais ir por 

causa da distância. Ele contou que não tem dinheiro para pagar as passagens de sua casa, em 

Morada Nova, para a folha 26, local que o Centro está estabelecido. O estudante 1 relatou ainda 

que tinha aulas de matemática e português no Centro e isso o ajudava bastante na escola. Como 

não estava mais fazendo o acompanhamento, seu rendimento tinha caído.  

O Estudante 2 compartilha de muitas dificuldades, assim como o Estudante 1. Segundo 

ele, quando sua mãe descobriu que ele era surdo, quando ele ainda era bebê, ela aprendeu libras 
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para ensiná-lo. Contou ele que realmente dominou a língua aos 6 anos, quando começou a 

estudar no Centro de Atendimento Especializado na Área da Surdez. Ele não sente nenhuma 

dificuldade com a Libras, entretanto, não domina o português o que acaba tornando as aulas um 

desafio. Muitas das provas, assim como o Estudante 1 ele só faz com a ajuda de um colega.  

Ambos contaram que não sentem dificuldades na geografia, mas sim no português. Não 

conseguem compreender as aulas porque em sua maioria, não usam recursos de imagens como 

fotos, gravuras e nem o data show. Boa parte dos professores utilizam somente o livro didático, o 

que acaba não contemplando as diferenças deles.  

 

Sala de aula  

A pesquisa exigiu um maior envolvimento com a turma e, para que assim fosse, em duas 

oportunidades o pesquisador esteve acompanhando as aulas de geografia. Devido ao calendário 

letivo da escola e demais contratempos, somente nessas duas oportunidades as aulas foram 

acompanhadas, e em uma outra, uma atividade foi realizada com a turma. Durante as 

observações, pode ser percebido o grau de envolvimento dos alunos surdos com a disciplina e 

também com os demais alunos.  

A turma escolhida para ser realizada a pesquisa foi o 9° ano C, turma em que os 

estudantes surdos estavam matriculados. O professor de geografia da escola leciona também no 

turno da noite, para o ensino médio. Na escola, cada turma tem duas aulas de geografia por 

semana, cada aula com 50 minutos. Por opção da coordenação da escola, as aulas de geografia 

do 9° ocorriam no mesmo dia, semanalmente, o que na prática se tornava uma aula de 100 

minutos.  

No dia 4 de junho de 2019, das 13:30 h as 15:10 ocorreu o primeiro acompanhamento de 

aula. O professor dividiu a aula em dois momentos. No primeiro momento foram realizadas 

apresentações de seminários sobre o tema “Grupos Populacionais”. O estudante 1 participou da 

apresentação do seminário juntamente com o seu grupo. A apresentação ocorreu da seguinte 

maneira: O grupo formado por 5 integrantes que se revezavam nas suas explicações; foram 

utilizadas cartolinas com imagens coladas e com algumas informações escritas nelas; o 

Estudantes 1 também participou desse momento e foi auxiliado por uma colega do grupo que 

interpretava sua fala para o professor e o restante da turma. Não houve participação de um 

profissional interprete.  

O professor avaliou a apresentação do estudante 1 e, para ele, o estudante se saiu tão 

bem quanto os demais alunos. O estudante 2 se mostrou atento aos seminários dos colegas, 

principalmente quando o estudante 1 estava apresentando. 

 No segundo momento da aula, o professor pediu para que todos os alunos 

respondessem algumas atividades do livro didático. As atividades tinham como tema Capitalismo 

e Consumo. Durante esse período da aula, os dois estudantes sentaram lado a lado para 

responderem as atividades e foram auxiliados ainda pelos seus colegas que conseguiam se 

comunicar com eles. Ao fim da aula, os alunos que conseguiram terminar a atividade proposta 



VIVÊNCIAS NA DOCÊNCIA: DO ENSINO BÁSICO AO SUPERIOR 392 

 

pelo professor, levaram seus cadernos até sua mesa para poderem ganhar o visto. Tanto o 

estudante 1 quanto o estudante 2 conseguiram concluir suas atividades, entretanto, algo que 

chamou a atenção foi a forma como os dois responderam as atividades. Os estudantes surdos 

quando não transcreviam um trecho do livro para o caderno, aonde eram feitas as atividades, 

transcreviam as respostas do caderno dos seus colegas. Não pode ser percebido durante o 

primeiro dia de observações de aula que os estudantes surdos conseguiram responder suas 

atividades sem o auxílio dos colegas de turma.   

No dia 18 de junho de 2019, houve o segundo encontro com a turma. O professor 

manteve a mesma proposta de ensino da aula do primeiro encontro, dividiu a aula em dois 

momentos. Dessa vez, o estudante 2 apresentou o seminário e, assim como o estudante 1, foi 

auxiliado por uma colega de turma. Ficou evidente durante o acompanhamento das aulas que as 

dificuldades que os estudantes surdos apresentaram durante a realização das atividades não 

estava ligada a geografia propriamente dita, mas ao pouco domínio da língua portuguesa. Eles 

compreendiam os comandos das questões, mas, não conseguiam extrair dos textos apresentados 

no livro didático uma análise concisa e precisa do assunto nele abordado. 

     

5.3 – Atividade 

  

No dia 20 de agosto de 2019, foi realizada a atividade elaborada para a pesquisa. Essa 

atividade seguiu alguns critérios que foram pensados com base nos referenciais teóricos da 

pesquisa, como Pena (2012), Cavalcanti (2012) e Santos (2002), e nas observações realizadas in 

loco. 

 A proposta de atividade seguiu o padrão que o professor estava utilizando durante as 

aulas que foram acompanhadas, dividindo assim, a aula em dois momentos. Vale ressaltar que o 

objetivo da pesquisa era encontrar forma(s) de se trabalhar com alunos surdos sem o auxílio de 

um interprete em sala de aula. 

 A atividade ficou da seguinte forma: a) Foi distribuído para os alunos um texto sobre o 

conceito de paisagem que ainda contemplava os tipos da mesma. Esse texto trazia em seu corpo 

o conceito de paisagem, dois tipos de paisagens e como essas eram formadas; um estudo dirigido 

com 3 questões relacionadas ao texto, a saber: 1) Conceitue paisagem; 2) Quais os tipos de 

paisagem? 3) Explique como uma paisagem é formada e dê destaque aos tipos de paisagem. b) 

Foi utilizado o data show para a apresentação de slides que traziam imagens dos diferentes tipos 

de paisagem e pequenos textos relacionados as imagens.  

O estudante 2 não foi a escola no dia de realização da atividade, entretanto, pelos dados 

obtidos a partir das conversas com professor de geografia, os colegas e a entrevista com a 

Professora que faz acompanhamento educacional com ele e com o Estudante 1 no Centro de 

Atendimento Especializado na Área da Surdez e a entrevista com ele próprio, pode-se perceber 

que ambos estão no mesmo nível de aprendizagem e apresentam dificuldades semelhantes.  
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O estudante 1, no primeiro momento, dedicou sua atenção ao texto e sempre que não 

entendia uma palavra pedia ajuda aos colegas que conseguiam se comunicar com ele. Suas 

respostas foram simples transcrições do que havia no texto. Mostrou uma dificuldade enorme na 

interpretação do que era pedido, o que já era esperado pelo perfil traçado durante sua entrevista. 

Para facilitar a leitura, abaixo está uma tabela com as perguntas e as respectivas respostas do 

Estudante 1.  

Quadro de respostas do Estudante 1 no primeiro momento da aula 

Perguntas Respostas 

Conceitue paisagem 
Além do mais, a paisagem carrega consigo aspectos naturais e 

também aspectos culturais ou humanizados 

Quais os tipos de paisagem 
Paisagem Natural 

Paisagem cultural 

Explique como uma paisagem é 

formada. Dê destaque aos tipos de 

paisagem 

Paisagem natural quando feito pela própria natureza. 

Paisagem cultural quando há intenção do homem 

 

Sobre a primeira questão, observou que durante sua elaboração, o Estudante 1 não foi 

auxiliado por nenhuma colega, pois a atividade foi entregue para toda a turma e todos os alunos 

estavam respondendo ao mesmo tempo. Entretanto, sua resposta foi uma simples transcrição do 

que estava no texto, e não uma conceituação como havia sido pedido. O tempo gasto para 

responder a primeira questão também foi bem superior ao tempo gasto pelos seus colegas de 

turma. 

Sobre a segunda questão, o Estudante 1 foi ajudado pelos colegas para responder a 

segunda questão. Um dos alunos entregou seu estudo dirigido a ele e, ele fez a transcrição da 

resposta do colega para seu estudo dirigido.  

Sobre a terceira questão, o Estudante 1 também transcreveu a resposta do estudo dirigido 

do colega para o seu. Essa prática de esperar os colegas terminarem suas atividades para 

transcrever suas respostas era rotineira. Infelizmente, nem ele nem seus colegas pareciam 

entender a seriedade e o dano que essa prática causa. 

Durante sua entrevista, o Estudante 1 contou que sente muita dificuldade em fazer as 

atividades porque ele não lê bem. Entende pouquíssimo o português, as aulas não tem interprete 

em Libras e são poucos os professores que buscam novas metodologias que consigam 

contemplar sua individualidade. Durante as provas, os professores costumam deixar um ou dois 

alunos o ajudarem, o que mostra a forma precária que ele é assistido em sala de aula por alguns 

professores. Sua postura diante do estudo dirigido nada se difere do que foi observado durante as 

aulas que foram acompanhadas e dos seus próprios relatos na entrevista.  

No segundo momento da aula, foi utilizado o aparelho de data show emprestado pela 

direção do ensino médio. Foram projetados 7 slides com imagens, fotografias e textos sobre o 

conceito de paisagem. Pensou-se essa metodologia com o intuito de explorar mais o recurso 

visual dos surdos e contemplar também as qualidades dos ouvintes. Essa é uma metodologia 
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praticamente unanime entre os professores e é muito eficaz, pois reduz o tempo que seria gasto 

copiando na lousa e atrai a atenção dos alunos para a fala do professor que está sempre ao lado 

do slide comentando, marcando com pincel ou apontando imagens ou informações contidas nele.  

O slide foi preparado para ser aplicado no segundo momento da aula, depois do texto ter 

sido lido pelos alunos. Entendia-se que após a leitura do texto o slide serviria para complementar 

as informações obtidas a partir da leitura.  

O primeiro slide continha apenas a seguinte frase: “A paisagem é composta por todos os 

elementos do espaço que podem ser alcançados pelos sentidos”.  Uma afirmação direta, para que 

todos os alunos soubessem o que buscar quando se pensasse em paisagem.  

O segundo slide tinha várias fotografias de diferentes lugares com uma interrogação, a 

saber: Esperava-se que todos os alunos respondessem que todas as fotografias eram paisagens, 

entretanto, alguns ainda afirmaram que algumas não eram paisagens.                                                 

.                                                                                                    

Quando o Estudante 1 foi interrogado a respeito das fotografias, ele respondeu que a 

número 1, 3 e 4 não eram paisagens. Felizmente, a maioria da turma respondeu de forma certeira 

que todas as fotografias eram paisagens.                               

Os slides número 3 e 4 continham apenas textos, ambos diretos. O slide número 3 trazia a 

resposta para a pergunta do slide anterior e acrescentava mais duas perguntas, a saber: Mas 

quais são Naturais e quais são culturais?  Qual a diferença entre as duas?  O slide número 4 

trazia a definição de paisagem e a diferenciação de paisagem natural e paisagem cultural.  

Durante qualquer aula, atividades são aplicadas para assegurar que os alunos 

entenderam o que estava sendo exposto. Pensando nisso, o slide número cinco apresentava as 

mesmas imagens, mas, a pergunta feita era a seguinte: Qual das paisagens é natural e qual é 

cultural? Dessa vez, as respostas foram mais precisas, mas ainda dois ou três alunos afirmaram 

que a fotografia número 7 era natural ou que a número 8 era cultural.  

O slide número 6 trazia um somente um slide com duas afirmações: As paisagens 

culturais nascem a partir do envolvimento do homem com natureza. Esse a transforma da maneira 

que se faz necessária para atender suas necessidades. Com as afirmações contidas no slide, 

esperava-se que os alunos conseguissem responder as questões do estudo dirigido com maior 

facilidade.                     

 Durante toda a explicação do conteúdo, a atenção era direcionada ao Estudante 1. 

Falava-se e gesticulava-se sempre olhando para ele, sempre com a intenção de que ele pudesse 

fazer alguma leitura labial. Os gestos todos eram diretos, e buscava-se ao máximo sempre dar 

clareza na forma em que se apresentavam as imagens.  

Após a apresentação do slide para a turma, outra cópia do estudo dirigido foi dada a eles. 

Nesse segundo momento, não foi permitido ao Estudante 1 receber ajuda de seus colegas. A 

tabela abaixo contém as respostas dadas nesse segundo momento. 
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Quadro de respostas do Estudante 1 no segundo momento da aula 

Perguntas Respostas 

Conceitue paisagem 
o rio Tocantos i orla em marabá São Félix o que em 

Morada Nova. Paisagem é tinho que olhamos 

Quais os tipos de paisagem 
Paisagem Natural 

Paisagem cultural 

Explique como uma paisagem é formada. Dê 

destaque aos tipos de paisagem 

Paisagem Cultural 

Homem trabalha 

Paisagem Natural  

Homem não trabalha 

 

Sobre a primeira questão, notou-se que o Estudante 1 não conseguiu formular bem seu 

conceito de paisagem, visto que apresentou palavras desconexas e somente no último trecho, 

conectou palavras de forma mais coerente. Sabendo de sua dificuldade com a língua portuguesa 

e no pouco tempo em que se declarou alfabetizado, acreditamos que o que ele queria escrever 

era: O rio Tocantins, a orla em Marabá, o São Félix, a Morada Nova são paisagens. Paisagem é 

tudo o que olhamos.  

Sobre a segunda questão, notamos que sua reposta continuou a mesma do primeiro 

momento da aula, o que era o correto, pois a resposta estava correta. Entretanto, o Estudante 1 

mostrou uma dificuldade enorme para responder a terceira questão. O comando da terceira 

questão era específico: Explique como uma paisagem é formada e dê destaque aos tipos de 

paisagem. Esse comando exigia uma resposta um pouco mais elaborada, e o Estudante 1 não 

conseguiu realizá-la. O tempo em que ele estava gastando na resolução dessa questão estava 

demasiadamente longo e, pela feição de seu rosto, pode-se perceber que ele não iria conseguir 

sozinho. Provavelmente, durante toda a sua vida escolar, ele foi ajudado na hora de responder 

suas atividades, não por ele ser incapaz, mas pelo fato de ser mais prático para os professores 

que alguém o ajude.  

Nos últimos minutos da aula, foi permitido que uma colega o ajudasse. Ela dividiu as 

linhas que ficavam abaixo do comando da questão em dois blocos e pediu para que ele 

escrevesse em cada bloco alguma informação de cada tipo de paisagem. Ele respondeu da forma 

em que está exposta na tabela apresentada acima. 

Pena (2012) faz uma colocação que, infelizmente, reflete diretamente na realidade 

encontrada na escola (não necessariamente na disciplina de geografia) e atestada por uma 

professora durante a sua entrevista. 

Quando o professor não acredita que o aluno seja capaz de aprender, não irá 
se esforçar para oferecer metodologias de ensino e materiais didáticos mais 
significativos. Levado por um sentimento de dó, ele fornece as respostas 
prontas e distribui pontos de forma menos criteriosa. Esse aluno irá conseguir 
a nota suficiente para concluir o ano; entretanto, não irá aprender de maneira 
significativa (PENA, p.). 
 

Por conta da prática de diminuir o grau de dificuldade das atividades dos alunos surdos, 

muitas vezes bem intencionadas por pensarem que estão ajudando-os ao permitir que eles 
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passem para a próxima série, os professores não percebem que isso só ajuda a propagar a 

segregação, agora não mais espacialmente mas pela diferença no nível escolar.  

O nível escolar em que esses dois estudantes surdos estavam no período da pesquisa, 

não é culpa única e exclusivamente deles, muito menos dos profissionais que trabalham com a 

educação inclusiva. A culpa é de toda a conjuntura educacional formada ao longo dos anos, 

conjuntura essa que buscou a inclusão sem a capacitação de profissionais para atender a 

demanda recém formada.  

A única forma que se mostrou eficiente no ensino dos surdos foi a utilização das libras. 

Como antes os professores entrevistados já haviam advertido, as avaliações dos estudantes 

surdos devem ser pensadas e executadas utilizando a libras. O Centro de Atendimento 

Especializado na Área da Surdez fornece os profissionais sempre que solicitados 

antecipadamente. Para que haja a inclusão desses estudantes, se faz necessário um trabalho que 

vá além das formas tradicionais que são utilizadas na escola, metodologias essas que se prendem 

ao livro didático e estacionam os alunos com peculiaridades educacionais.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A presente pesquisa teve como objetivo principal identificar uma metodologia adequada 

para que professores de geografia que não falem libras possam trabalhar com alunos surdos de 

maneira efetiva. A pesquisa foi realizada com dois estudantes surdos do 9° ano que, para a 

preservação de suas identidades aqui foram chamados de Estudante 1 e Estudante 2.  A 

metodologia utilizada para a realização dessa pesquisa foi a qualitativa exploratória e utilizou-se 

os seguintes métodos respectivamente: a) pesquisa bibliográfica; b) Entrevistas com profissionais 

da educação e com os alunos pesquisados; c) acompanhamento de aulas de geografia in loco; d) 

aplicação de atividades com a turma.  

A revisão bibliográfica foi a que deu início a pesquisa. Buscou-se antes de tudo, um bom 

referencial teórico para o desenvolvimento da pesquisa e isso serviu de alicerce para todas as 

demais práticas realizadas. Entendeu-se a partir daí que a mudança do sistema de ensino 

integrador para o inclusivo e, todas as leis criadas e modificadas que conduziram a maneira formal 

que o ensino funciona no Brasil até os dias atuais, resultaram na condição atual do ensino de 

surdos no Brasil.  

As entrevistas realizadas com os profissionais da educação foram fundamentais para o 

entendimento das formas de ensino que podem ser utilizadas com surdos, e das que não podem. 

Dois dos três profissionais entrevistadas eram diretamente ligados ao ensino dos surdos e um 

deles era surdo. Suas contribuições foram fundamentais para o desenrolar dessa pesquisa. Os 

alunos pesquisados também demonstraram uma transparência em suas falas admiráveis. Poderia 

se esperar que estes tentassem ocultar ou maquiar alguma informação, mas eles foram 

totalmente sinceros em suas colocações e respostas, o que favoreceu bastante o 

desenvolvimento do restante da pesquisa.  
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Capítulo 42 

ROMPENDO COM A EDUCAÇÃO TRADICONAL POR MEIO DAS METODOLOGIAS ATIVAS 

 

Leonardo Jensen Ribeiro1 

 

RESUMO: O ensino superior clama por melhorias e modificações. As novas tecnologias precisam 
ser inseridas e os alunos exigem seu local de fala como nunca antes fizeram. Nesse contexto se 
inserem as metodologias ativas, que podem ser aplicadas desde as séries inicias até os mais altos 
níveis de pós-graduação. O artigo analisa parte da ideia do ensino tradicional e a passagem 
natural ou forçosa desse, pelos fatores acima descritos, para as metodologias ativas de 
aprendizagem especificamente no ensino superior, considerando suas intrincadas relações 
interdisciplinares. Conclui que as metodologias ativas são forma indispensável de abordagem na 
educação para o presente e o futuro. Para isso se utiliza o método hipotético-dedutivo de 
abordagem e o método de procedimento monográfico, com técnicas de pesquisa bibliográfica e 
documental.  
  
Palavras-chave: Ensino superior. Ensino tradicional. Interdisciplinares. Metodologias ativas.  
 
 

ABSTRACT: Higher education calls for improvements and modifications. New technologies need 
to be introduced and students demand their place of speech like never before. In this context, 
active methodologies are inserted, which can be applied from the beginning grades to the highest 
levels of graduate studies. The article analyzes part of the idea of traditional teaching and its 
natural or forced transition, due to the factors described above, to active learning methodologies 
specifically in higher education, considering their intricate interdisciplinary relationships. It 
concludes that active methodologies are an indispensable way of approaching education for the 
present and the future. For this, the hypothetical-deductive approach method and the monographic 
procedure method are used, with bibliographic and documentary research techniques. 
 
Keywords: Active Methodologies. Higher education. Interdisciplinary. Traditional teaching. 

INTRODUÇÃO 

O ensino tradicional do professor que expõe o conteúdo durante todo o escopo de horas 

de uma aula, com alunos silentes e não participativos está no fim. Não há como ignorar que as 

novas tecnologias e a própria atitude proativa e contestadora dos alunos, faz moldar novas 

relações entre docente e discentes. 

Dentro dessa nova ideia de ensino estão instaladas as metodologias ativas, algumas 

formas diferenciadas de troca de experiências e diálogo, que utilizam também muito da tecnologia, 

dos portais de ensino à distância e da participação ativa dos discentes, seja através de incentivos 

de acréscimos em notas ou, de maneira ideal, por sua interessada participação e integração no 

ambiente de sala de aula. 

O artigo trabalha a educação tradicional em seus suspiros finais e a passagem dessa para 

as novas técnicas e práticas de ensino que utilizam, em grande monta, as metodologias ativas 

                                                             
1 Mestre em Direito/Políticas Públicas de Inclusão Social com foco em Direito da Criança e do Adolescente pela 
Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC (CAPES 5). Especialista em Docência do Ensino Superior pela 
Faculdade Dom Alberto – FAVENI. Bacharel em Direito pela UNISC. Graduando em Letras Português/Inglês pela 
UNIFAVENI. Professor de Direito na Faculdade Dom Alberto – FAVENI. Foi servidor do Poder Judiciário do estado do 
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como instrumentos dessa nova aprendizagem. Com a verificação da interdisciplinaridade e do uso 

proativo do tempo e espaço em sala de aula, e também de parte do tempo fora de sala, ou seja, 

do aluno pesquisador, é possível ultrapassar a modalidade antiga e sonolenta que a educação já 

começa a dispensar. 

Verifica-se o interesse efetivo dos discentes, que por muitos anos foram figuras inertes 

dentro de salas de aula, aguardando a aplicação de provas para o atingimento das médias e o fim 

das disciplinas, utilizando do máximo de faltas em sala que pudessem, para um novo estereotipo 

de aluno, principalmente movido pelas instituições de ensino superior, que se preocupa com a 

aplicação do seu dinheiro e, muito mais do que isso, de efetivamente aprender e apreender os 

conhecimentos para aplicação prática. 

Este artigo está vinculado aos estudos da pós-graduação em Docência do Ensino 

Superior da Faculdade Dom Alberto e nele são utilizados o método de abordagem hipotético-

dedutivo, pela análise dos métodos tradicional e novos, bem como o método de procedimento 

monográfico, e a pesquisa bibliográfica e documental para fomentar e dar azo às explanações do 

trabalho. 

 

A visão retrógrada da educação 

 

Não é incomum verificar diversas circunstâncias em que, em artigos científicos, 

seminários e também em matérias de jornais ou na televisão, pedagogos ou profissionais das 

letras em geral falam sobre a crise na educação, o fato de as novas tecnologias serem um 

empecilho claro para a docência e que não há um caminho a ser trilhado num sentido de melhoria, 

quase que como algo findo. 

A visão ultrapassada da educação tem o professor como detentor de todo o 

conhecimento, e o aluno como a pessoa desprovida de qualquer chance de manifestação, ou 

direito de fazê-la, tendo suas vivências ignoradas, mesmo que sejam interessantes e contribuam 

com a aula. Só o professor é considerado pessoa com vivência suficiente para demonstrar aos 

alunos, unilateralmente, o que quer ensinar. 

Na manifestação de Rohden (2007, p. 17) vê-se que ele já abarcava a educação com 

esse viés, dizendo que: “e, praticamente, é apenas isto que o educador pode fazer para seu 

educando. De maneira que o educador se limita a mostrar o caminho certo ao educando”. 

A sua leitura da educação é a comprovação da alegada unilateralidade, e demonstra que, 

pelo seu modo de enxergar a educação, esta é tão somente um ato de compaixão de um 

professor, detentor de todo o conhecimento, que se posta frente a mentes em branco e passa a 

mostrar-lhes o caminho correto a seguir, como se esses não soubessem de nenhuma forma qual 

o caminho que desejam trilhar. 

O que ocorre é que a juventude atual, dotada de ferramentas tecnológicas, mas também 

de muita autoridade e uma mudança radical na forma de pensar e agir, já está no ensino superior, 

por exemplo, com um senso de interesse aguçado sobre o que quer ser e como quer participar. 

Obviamente ainda se encontram os alunos cansados e desinteressados, mas a mudança é 
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significativa e majoritária em relação àqueles que não admitem mais o professor tradicional, 

sentado fazendo a leitura de conteúdos, cansado de seu outro emprego e ansioso pelo término do 

turno. 

Na visão dos alunos atuais, encontra-se muito do pensamento que já era descrito por 

Schopenhauer (2009, p. 22), quando diz que tão logo começou a pensar, entrou em discórdia com 

o mundo. Não é que os adolescentes e jovens adultos não fossem, por natureza, críticos e 

demandantes de seus direitos, o que pode ser verificado pelo movimento das Diretas Já no Brasil 

há mais de trinta anos, no entanto esse comportamento não se refletia em sala de aula, onde 

ficavam inanimados, estáticos e passavam simplesmente para uma condição de ouvintes. 

A educação antiga foi começando a ser suplantada quando a evolução do mundo, 

principalmente com o advento da globalização, seja por qual ano queira se dar sua interpretação, 

a considerar quem está falando dela (alguns tratando como originária das navegações 

portuguesas e espanholas, outros do advento da internet) e o êxodo rural, que trouxe pessoas 

para as cidades, e tão logo essas pessoas aqui chegaram, viram que necessitavam de um mínimo 

de ensino para lidar com o maquinário ou com as tarefas profissionais da cidade. 

Nessa senda aduz Hobsbawm (1995, p. 289) que “quase tão dramático quanto o declínio 

e queda do campesinato, e muito mais universal, foi o crescimento de ocupações que exigiam 

educação secundária e superior”.  

Ou seja, essa vinda das pessoas do campo para a cidade mudou claramente o cenário, 

não só das cidades e sua ocupação, mas também das coisas acessórias e necessárias, e assim, 

da educação. A busca pelo conhecimento passou a ter uma condição desenfreada, em que o 

ensino fundamental não era mais suficiente. 

Posterior a isso, começaram a constatar, aqueles mais atentos, que o ensino médio 

também não significava mais uma grande elevação de carreira, embora ainda existam muitas 

pessoas que se contentem com essa titulação. 

Nisso houve uma contradição clara entre o capitalismo e a educação, motivo pelo qual há 

a grande expansão de cursos de ensino superior tanto nas modalidades presenciais como nas 

modalidades de ensino à distância ou semipresenciais. Claro que há pontos positivos que podem 

ser ressaltados, mas, do ponto de vista dos discentes, o interesse é claro em, como utilizam na 

expressão chula, buscar o canudo o quanto antes. 

Essa busca pela graduação tem um objetivo bastante visível, que é o almejar do 

enriquecimento rápido, o que não acontece de fato, mas, nas circunstâncias ilusórias daquelas 

centenas de milhares que cursam o ensino superior, ainda é uma circunstância não utópica, 

embora já tenha claramente se demonstrado assim. 

Assim,  

A forma de dominação a que nos submetemos é muito mais sutil e eficiente, 
pois somos levados a acreditar que a cultura, em termos amplos, não nos trará 
quaisquer vantagens: ter é muito mais importante do que ser e saber. Ter é 
poder, e as ambições econômicas sobrepujam quaisquer considerações éticas 
ou estéticas. Não é preciso queimar livros numa sociedade que os despreza. 
(MORE, 2017, p. 237) 
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É bem claro o autor em demonstrar que o interesse não é pela educação em si, 

principalmente quando fala do desprezo pelos livros, bastante visível na sociedade, mas que esse 

interesse é, como aduz, pelo ter. A corrida pelo ensino superior passou a ser na verdade uma 

corrida em busca do ouro, como se estivéssemos no período das Minas Gerais no Brasil em que a 

conclusão do ensino superior automaticamente garante a riqueza. 

Assim não seria, tanto pelo desinteresse dos discentes na educação como estava 

formada, mas também pelo fato de ela se demonstrar ineficiente, unilateral e injusta. E esse 

desinteresse era estendido aos docentes, que até pouco tempo, e ainda hoje em alguns casos 

específicos, são pessoas que buscam na docência uma forma de complementar seu currículo, 

terem uma titulação honrosa de professor, embora não façam nada de significativo em sala de 

aula para honrar a profissão que ostentam fora do âmbito acadêmico. 

Essa busca desenfreada pela educação superior, independentemente de sua qualidade, 

mas sim dependente só do fornecimento o quanto antes de um papel de diploma para o exercício 

de uma profissão, que será questionável já que a aprendizagem não se deu de forma correta, não 

é atual, mas continua sendo corriqueiro e preocupante. 

Tanto não é, que já era ilustrado por Hobsbawm (1995, p. 291), como assim se lê: “na  

verdade, as famílias corriam a pôr os filhos na educação superior sempre que tinham a opção e a 

oportunidade, porque esta era de longe a melhor chance de conquistar para eles uma renda 

melhor, e, acima de tudo, um status social superior”. 

Dessa forma não era possível verificar um futuro primoroso para a educação, que estava 

fadada a uma repetição de fatores que levam ao estancamento do conhecimento e da produção 

científica, já que os docentes são apenas reprodutores de conhecimentos apostilados e os 

discentes meros expectadores.  

Assim é como via Rohden (2007, p. 19): “é este o problema paradoxal da educação. Não 

existe nenhum caminho psicotécnico que resolva satisfatoriamente esse problema, que é antes 

um problema do educador, e não do educando”. De certa forma estava correto ao apontar que o 

problema partia dos educadores, pois eram estes que, com uma visão congelada da educação, 

não conseguiam admirar um futuro menos sombrio do que esse por ele relatado. 

No entanto, é aí que surgem as metodologias ativas, que passam a ser pesquisadas e 

praticadas em salas de aula com resultados bastante eficazes, ressignificando o papel tanto do 

docente como do discente, tornando-os horizontalizados naquilo que é possível, mantendo 

sempre claro a autoridade do professor no sentido administrativo e de condução das aulas. 

 

3    A NOVA EDUCAÇÃO E O USO DAS METODOLOGIAS ATIVAS 

 

A sensação individualista antes citada, oriunda de uma sociedade retrógrada e ainda 

desconhecida do senso de comunidade e de sociedade, dá lugar a uma percepção de 

necessidade de união, e isso se reflete no ambiente acadêmico. Passa-se a uma identificação 

entre os sujeitos e suas necessidades, o entender da interdisciplinaridade e a compreensão da 
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utilidade da vida em conjunto e da integração de ciências que só podem advir de uma educação 

de qualidade. 

Assim descreve Schmidt (2017, p. 196): 

Os vínculos (laços) sociais existentes, tanto no nível micro como no 
macrossocial, desempenham igualmente um papel importante na limitação da 
competição. Os vínculos sociais tendem a unir as pessoas por sentimentos 
mútuos positivos, muitas vezes potencializados por compatibilidades étnicas, 
de classe, de personalidade, de geração ou outras. 

 

A limitação da competição é importante porque sua consequência natural é o aumento da 

cooperação. Em uma ideia de horizontalização da sala de aula, não é possível que prevaleça a 

competição. Embora os alunos, muitas vezes no ensino superior, estejam competindo por bolsas 

ao final do curso e também sairão de suas graduações competindo em concursos públicos, esse 

cenário é futuro, e aos docentes cabe a preparação de todos para essas modalidades, o que só se 

dá se eliminada a sensação de competição. 

Isso porque a competição desestabiliza e desmotiva, àquele que achar se encontrar em 

primeiro numa competição estará completamente motivado para seguir adiante como partícipe na 

sala de aula, já os demais, aos poucos vão perdendo significativamente o interesse, o que faz 

incorrer no aumento de faltas, na desestabilização da sala de aula, falta de atenção ao conteúdo e 

desrespeito aos prazos institucionais, por exemplo. 

Ao passo que nos anos noventa a visão negativa do autor sobre a educação era latente, 

nos anos dois mil a transformação educacional foi tão significativa, principalmente pelo uso das 

metodologias ativas, que a opinião de Hobsbawm (2007, p. 39) muda significativamente, senão 

vejamos:  

Falarei pouco sobre a transformação educacional, uma vez que os efeitos 
sociais e culturais da alfabetização generalizada não podem ser facilmente 
separados dos efeitos sociais e culturais da revolução súbita e totalmente sem 
precedentes nos meios de comunicação públicos e pessoais, da qual estamos 
todos participando. Quero mencionar apenas um fato significativo. Há hoje 
vinte países em que mais de 55% dos grupos de idade mais avançada 
continuam estudando depois da educação secundária. 

 

As inovações disruptivas competem segundo uma nova definição de desempenho. Isso 

significa que elas definem a qualidade de forma completamente diferente de como o sistema 

estabelecido o faz.  

Dentre as metodologias ativas estão a rotação individual, a rotação por estações, a sala 

de aula invertida, o ambiente virtual enriquecido, dentre outras que são específicas para 

determinados cursos, mas sendo estas citadas utilizáveis em qualquer curso superior e também 

no ensino fundamental e médio, e, adaptando-as corretamente, inclusive no ensino à distância, 

até porque parte delas o utiliza já de maneira instrumental. 

Sobre essa inovação, que é chamada de inovação disruptiva, dizem Horn e Staker (2015, 

p. 16):  

A inovação disruptiva ocorre quando um empreendedor ou um profissional 
descobre como fazer uma mudança oferecendo mais de algo sem exigir 
menos do outro. Frequentemente, a quebra de uma concessão inicia a 
derrubada de paradigmas. 
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Os autores manifestam que essas inovações disruptivas, parte macro do que 

compreendem as metodologias ativas, definem a qualidade de maneira absolutamente distinta do 

que o sistema estabelecido, ou seja, a educação antiga e estanque o faz. “De modo geral, sua 

nova definição de qualidade gira em torno de um benefício, como acessibilidade, conveniência, 

viabilidade ou simplicidade” (HORN; STAKER, 2015, p. 2). 

A rotação individual é a compreensão e visualização das dificuldades singulares de cada 

discente, e a aplicação de metodologia que faça com que, combinando com o estudo em casa 

com materiais fornecidos em sala ou pelo ambiente virtual, sua problemática seja discutida com 

todos, e, pela explicação geral, facilitada pela linguagem mais acessível de seus pares, cesse a 

dúvida. 

Na rotação por estações os temas são abordados tendo por ideia inicial que há o 

fornecimento de materiais básicos de cada assunto, a formação de grupos e a divisão desses 

materiais, sendo que nenhum dos grupos detém todo o conhecimento sobre determinado assunto, 

mas cada um deles possui uma parte, e, terceiros ou eles mesmos, rodando nas estações de 

trabalho, ou seja, entre os grupos, terão a explicação do conteúdo por seus pares, facilitando a 

comunicação e o entendimento. 

Obviamente que nas duas circunstâncias tudo se dá, assim como nas demais, com a 

fiscalização e a correção do professor, esse não é mais um simples orador, mas agora um 

participante das atividades, de maneira ativa, mantendo sua hierarquia no que tange também ao 

esclarecimento de eventuais dúvidas ou erros cometidos pelos alunos nas explicações.  

As facilidades que os métodos trazem são o fato de que a leitura feita pelos alunos 

previamente, acaba esmiuçando o conteúdo de uma maneira simples e que retira a linguagem 

rebuscada de alguns professores, e a aprendizagem por pares prevalece, garantindo uma efetiva 

apreensão do conteúdo por parte de cada discente. 

Já a sala de aula invertida nada mais é do que a disponibilização dos materiais para os 

alunos, utilizando também da ferramenta do ambiente virtual enriquecido, para que se possa 

viabilizar, por exemplo, a rotação por estações, a rotação individual, ou simplesmente o debate de 

alguma matéria em sala de aula. Essa também pode ser interpretada como uma maneira de 

facilitar a realização de seminários em sala, em que os alunos passam a ser os docentes por um 

determinado período (curto) de tempo, explicando, sempre sob a supervisão do docente, o 

conteúdo a eles designado. 

Por fim, o ambiente virtual enriquecido é importante não só para as matérias de ensino à 

distância, os cursos semipresenciais ou os totalmente à distância, mas também para fornecimento 

de materiais, notícias e até dicas pelo professor para possibilitar a realização das atividades em 

sala de aula. 

As metodologias ativas fazem compreender que a aprendizagem não é mais só ocupante 

do espaço em sala de aula, ela ultrapassa essa circunstância, vai até a residência do aluno, e 

perpassa os míseros minutos ou horas que um docente passa trabalhando um conteúdo. 

Obviamente que isso aumenta a carga de estudo, mas, possibilita ao mesmo tempo que o aluno 
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leia ao seu tempo, em sua residência ou onde achar mais confortável, e, posteriormente, com o 

conteúdo aprendido, chegue pronto para o debate em sala de aula. 

Diante disso, a visão negativa exposta principalmente por Rohden não há que perdurar, 

vê-se que sim, há uma saída no final desse túnel aparentemente obscuro que é a educação, não 

só brasileira, não só superior, mas como um todo. Parte dos docentes a iniciativa, e também da 

captação e cooptação do interesse dos discentes para, de certa forma, comprarem a ideia das 

metodologias ativas.  

Por si só elas não se aplicam, e nem se vendem, é a figura do professor atualizado e em 

constante pesquisa, que viabiliza o processo de modernização do ensino, fazendo enriquecer os 

três pilares da educação, ou seja, ensino, extensão e pesquisa. 

 

CONCLUSÃO 

 

Se antes o ideal de educação era aquela formal, estática em que o professor era um 

transmissor de conhecimento em uma circunstância totalmente unilateral, agora as metodologias 

ativas modificaram essa circunstância. Deixa-se para trás o modelo daquela pessoa que 

aparentemente detém todo o conhecimento do mundo, enquanto seus alunos, meros ouvintes, 

não possuem nada a acrescer. 

Nessas novas circunstâncias as experiências de todos são válidas, e as ferramentas das 

metodologias ativas são simplesmente conduítes para a efetiva prática da educação disruptiva, 

para invocar a participação dos discentes de maneira absolutamente natural e que não seja, de 

nenhuma forma, uma circunstância maçante. 

Aplicar as ferramentas de metodologias ativas é uma alternativa para o antes 

insolucionável questionamento de qual será a educação do futuro, já que as tecnologias dominam 

as salas de aula de maneira que o professor, por mais esforçado que seja, em algumas 

circunstâncias é derrotado por aparelhos eletrônicos de sete polegadas. 

Vê-se, com o presente artigo, que a utilização das metodologias ativas rompe com a 

educação tradicional, faz uma passagem natural dessa para as novas técnicas e práticas de 

ensino ao passo que se verifica o interesse efetivo dos alunos, que por muitos anos foram figuras 

inertes dentro de salas de aula, aguardando a aplicação de provas para o atingimento das médias 

e o fim das disciplinas. 

Conclui-se, portanto, que a metodologia do futuro já não é futurística da sua forma de 

aplicação, pelo contrário, vem sendo aplicada de maneira bastante eficiente e deve aumentar seu 

escopo. O ensino estanque deu lugar a uma sala de aula ativa e participativa, em que todos são 

sujeitos empoderados no processo de aprendizagem e compartilhamento do conhecimento. 

Cabe ainda aos professores mais relutantes o exercício de humildade de perceberem que 

suas titulações não significam superioridade, por vezes, às vivências muito mais agudizadas e 

relevantes de seus alunos, e que, quando abrem espaço para a fala e participação destes 
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discentes, estão na verdade abrindo um espaço de colaboração e uma possibilidade de crescerem 

como profissionais e pessoas. 
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Capítulo 43 

SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS DESENVOLVIDAS PARA O ENSINO DE BIOLOGIA 

DIDACTIC SEQUENCES DEVELOPED IN ORDER TO TEACHING BIOLOGY 
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RESUMO: No presente trabalho descrevemos as atividades desenvolvidas no Colégio Estadual 
Normal São Pedro, no município de Macarani-BA, em duas turmas do 3º ano do Ensino Médio, 
turno matutino. Os dados que sustentam este estudo foram coletados durante a aplicação de 
sequências didáticas que possuem cunho avaliativo e permitem inserir em sua estrutura uma 
diversidade de atividades planejadas e elaboradas para atender a realidade social em que os 
estudantes estão inseridos. Os resultados obtidos atingiram os objetivos de inserir dinâmicas 
didáticas no contexto da educação pública, os estudantes mostraram domínio sobre conceitos 
relacionando as questões científicas trabalhadas durante as atividades práticas realizadas 
abordando problemas vivenciados no município, toda aplicação do trabalho foi realizada com 
maestria tornando o aprendizado atrativo para os estudantes. Faz-se necessário no cotidiano 
escolar, a inserção de métodos de ensino que envolva os estudantes na construção do seu 
próprio conhecimento, de forma dinâmica e significativa. 
 
Palavras-chave: Educação Pública; Ensino de Biologia, Atividades práticas. 
 
ABSTRACT: In the present article we describe the developed activities at Colégio Estadual Normal 
São Pedro, in Macarani-BA, with Classes room of High School level 3, in mornings shift. The data 
provided that supports this article was collected during the sequences didactic application that has 
an evaluative and allow to insert in on its own diversity structure of activities planned and 
elaborated to attend the social reality where the students are inserted. The results obtained 
achieved the objectives of inserting dynamics didactic in the context of public education, the 
students showed excellent knowledge over concepts related to scientific issues worked during the 
practical activities, carried out, addressing problems experienced in the location, all the application 
of the article was carried out with proficiency and made the process of learning very attractive for 
students. It is necessary to implement, in the school routine, learning methods that involve students 
to develop their own awareness dynamically and significant.  
 
Keywords: Public education; Biology teaching, Practical activities. 

 

Introdução 

O ensino de Biologia apresenta muitas dificuldades a serem superadas. Dentre elas, a 

quantidade excessiva de conceitos utilizados na disciplina, a abordagem insuficiente entre teoria e 

prática e as contextualizações que não retratam a realidade dos alunos; além disso, cada aluno 

apresenta uma bagagem de conhecimentos formulados de acordo a sua leitura de mundo que 
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chocam com os conhecimentos escolares (DURÉ, ANDRADE, ABÍLIO, 2018). Nesse contexto o 

professor de Biologia deve lidar com os conteúdos sem negligenciar os conhecimentos 

extraescolares retratando o cotidiano dos alunos.  

Segundo Ricardo e Zylbersztajn (2007) umas das finalidades atribuídas ao ensino de 

Biologia é a preparação para o ingresso dos estudantes ao ensino superior distanciando das 

finalidades preconizadas na Lei nº 9394/96, de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), o pleno 

desenvolvimento do estudante. Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) outro problema é 

observado na formação dos professores licenciados em Biologia que estão despreparados para 

trabalhar a realidade do cotidiano das escolas públicas e as disciplinas isolam os conteúdos. 

Do ponto de vista de Borges e Lima (2007), um dos problemas observados no ensino 

Biologia é que o mesmo está sendo lecionado de forma a dar ênfase aos inúmeros conceitos 

comuns da área de ensino, o que resultando em uma aprendizagem pouco eficiente em questões 

de cunho interpretativo. 

A autora Krasilchick (2012), o planejamento de atividade práticas em sala de aula são um 

desafio a ser superado, que vão desde a falta de tempo dos profissionais da educação para sua 

preparação, até a falta de materiais e equipamentos no ambiente físico da escola. 

Segundo Pedrancini (2007) em estudo sobre o Ensino de Biologia com alunos concluintes 

da etapa final do Ensino Médio, foi demostrado que os alunos apresentavam conceitos ambíguos 

e superficiais. Segundo Vasconcelos e Lima (2010) os estudantes ingressos nos cursos de 

licenciatura saem do Ensino Médio com um aprendizado limitado e cabe ao ensino superior sanar 

tais limitações.  

Um dos desafios enfrentados pelos professores no processo de formação é a carência e 

utilização de mecanismos que facilitem o entendimento e interpretação dos conteúdos pelos 

alunos (MONTENEGRO; ARAÚJO; PETROVICH, 2014). Para Seixas, Calabró e Sousa (2017) um 

dos desafios dos professores formadores é a construção e abordagem do conhecimento científico, 

as estratégias didáticas e as tecnologias educacionais que consequentemente não estavam 

presentes em seu processo de formação. 

Ainda assim, as atividades práticas não são utilizadas com frequência no contexto escolar. 

Segundo Castro e Goldschmidt (2016) essas experimentações no âmbito escolar contribuem de 

forma efetiva para melhorar o processo de ensino e aprendizado de Biologia. Existe uma 

infinidade de estratégias, dentre elas, o uso de Sequências Didáticas (SD).  

Segundo Zabala (2010), entende-se como SD o conjunto de atividades estruturadas, 

ordenadas e articuladas para atingir objetivos educacionais conhecido por professores e alunos. 

Para melhor resultado e avaliação da proposta de ensino apresentada, as SD são aplicadas em 

etapas, a primeira (Explanação do conceito): com a explanação dos principais conceitos centrais e 

suas vertentes sobre o tema; a segunda (Investigação e problematização do conceito), são 

trazidos fenômenos científicos que precisam ser abordados e relacionados com o cotidiano dos 

alunos, seguida de uma atividade prática, com solução de um problema científico para melhor 
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assimilar conceitos e por fim, a terceira etapa (Resolução de problemas e Avaliação), uma 

avaliação com objetivo de cumprir com as exigências do currículo (MOURA et al., 2017). 

Segundo Krasilchik (2012) essa modalidade didática, quando utilizada de forma 

adequada, permite a compreensão de conceitos básicos, envolver os estudantes em 

investigações científicas e oportunizar aos alunos a resoluções de problemas. Nesse contexto a 

elaboração, aplicação e avaliação de uma SD podem compor um importante elemento para esta 

integração (GUIMARÃES; GIORDAN, 2011). Ainda, segundo Wesendonk e Prado (2015) as 

atividades práticas baseadas em investigações educacionais, são uma carta coringa para 

trabalhar assuntos relacionados à natureza da atividade científica. 

Arroyo (2010) alerta que é necessário um olhar mais reflexivo sobre o processo de 

formação dos professores, preconizado com enfoque interdisciplinar e pelo intercâmbio das 

atividades humanas que proporcionam o conhecimento, expande habilidades e a ética 

profissional. Assim, o estudante através das interações, desenvolve habilidades, não só na vida 

escolar, mas também na vida em sociedade. 

Este artigo teve como objetivo selecionar, dentre outras, duas atividades desenvolvidas e 

aplicadas por meio de SD, para complementar o conteúdo da disciplina obrigatória de Biologia do 

3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Normal São Pedro no município de Macarani-Bahia. 

Os temas abordados seguem as exigências dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), todas 

as atividades foram planejadas e passadas ao professor que ministra a disciplina para 

posteriormente ser aplicada na sala de aula. 

 

Metodologia 

 

Tipo de pesquisa 

Os dados que sustentam esta pesquisa foram classificados pela abordagem qualitativa 

exploratória, que consiste na observação dos fenômenos em suas situações cotidianas e reais 

com objetivo de compreender e descrever (LAKATOS e MARCONI, 2010). Segundo Minayo 

(2001) um dos objetivos de compreender o ambiente natural de análise onde os sujeitos estão 

inseridos é a avaliação direta das informações para descrever de forma exata. Tendo como 

método de análises, as falas e observações dos participantes que assume a função de 

investigador (PRODANOV e FREITAS, 2013). 

 

Local da Pesquisa 

 

A seleção da escola em questão para realização desta atividade se deu ao fato do Colégio 

Estadual Normal São Pedro (Figura 1), localizado no município de Macarani, Bahia, Brasil, 

funcionar em dois turnos. No matutino, os estudantes cursam disciplinas da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) e o período noturno funciona a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

As atividades elaboradas etapa por etapa obedeceram a um fluxograma da disciplina obrigatória 
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Biologia. As atividades aqui apresentadas foram desenvolvidas em duas turmas do 3º ano do 

Ensino Médio, turno matutino com 45 alunos, durante o ano de 2019.  

Figura 1: Vista parcial do Colégio Estadual Normal São Pedro, 2019. 

 

   Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Intervenção e coleta dos dados 

Os dados foram analisados em todo o processo, observando as falas dos alunos, suas 

posturas e envolvimento durante a aplicação das fases e demais aspectos significativos que 

surgiram no decorrer da SD.  

As etapas da SD, são fundamentadas em três momentos pedagógicos nos processos de 

ensino e aprendizado, o primeiro é a problematização, onde são observadas situações reais e do 

cotidiano, e para uma melhor compreensão são trabalhados conceitos sobre o tema; no segundo 

momento, ocorre o organização dos conhecimentos, onde o assunto abordado é problematizado e 

são utilizadas diversas metodologias e ferramentas de ensino visando a compreensão dos 

fenômenos; e por fim, a aplicação do conhecimento incorporado pelos alunos de forma 

sistemática, ou seja, classificando o assunto de acordo os critérios básicos até o aprofundamento 

dos saberes científicos (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011). 

 

Resultados e discussões 

Sequência didática 1: Sistema digestório e a nutrição 

Foi realizada em 9 horas/aula no turno matutino, em quatro etapas (Tabela 1) com 45 

alunos das turmas do 3º ano A e B, tendo como base na SD de Moura (2017).   

Tabela 1: Etapas do desenvolvimento da sequência didática. 2019. 

MOMENTOS CONTEÚDOS FERRAMENTAS 

AULA 1 

(3 h/aulas) 

Explanação de conceitos sobre o 

sistema digestório sua formação e 

composição. Pergunta para 

discussão “Por que nos 

alimentamos?”. 

Livro didático do terceiro ano: 

Biologia Moderna, de abordagem do 

tema sistema digestório. 

Trabalho áudio visual, com a 

exibição do filme: “O mínimo para 

viver”, lançado em 2017, de um 

grupo de jovens que convivem com 

problemas alimentares. 

Aula 2 

(2 h/aulas) 

Diálogos e discussões sobre a 

importância dos nutrientes para o 

Texto sobre a função e importância 

dos nutrientes. Anotações sobre o 
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corpo e análise do filme: “O 

mínimo para viver”. 

filme e apontamentos em atividade 

impressa. 

Aula 3 

(2 h/aulas) 

Disfunções que afetam seu 

funcionamento, relacionados com 

doenças. 

Tabela comparativa, entre o sistema 

e as disfunções em um estudo de 

caso. 

Aula 4 

(2 h/aulas) 

Avaliação Questões de provas do ENEM e 

vestibular e como é cobrado o 

assunto nas provas de concursos 

de acesso ao ensino superior. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O desenvolvimento e aplicação da SD contemplou conceitos na abordagem do assunto 

Sistema Digestório tendo como objetivo desenvolver valores e atitudes na perspectiva humanística 

de questões sociais; contribuir com a aprendizagem de conceitos e relacionar experiências 

escolares dos alunos de ciências como os problemas do cotidiano (SANTOS, 2007). 

A partir dos questionamentos feitos na primeira etapa da SD (Exploração de conceito) 

percebeu-se que os alunos tinham uma noção superficial sobre a importância de nos 

alimentarmos. Isso pode ser evidenciado nas falas externadas por alguns:  

Aluno 03: - “Nos alimentamos e é percebido os diversos órgãos que compõem o sistema 

digestório”. 

Aluno 15: - “A alimentação é um complexo processo que inicia na boca e possui várias 

fases que eu ainda nem compreendia o quanto é importante para manter o funcionamento do 

corpo”. 

Na segunda etapa da SD (Investigação do conceito) foi exibido o filme: “O mínimo para 

viver” (2017), cuja sinopse da Netflix é: “Uma jovem está lidando com um problema que afeta 

muitos outros no mundo: a anorexia. Sem perspectivas de se livrar da doença e ter uma vida feliz 

e saudável, a moça passa os dias sem esperança. Porém, quando ela encontra um médico não 

convencional que a desafia a enfrentar sua condição e abraçar a vida, tudo pode mudar”.  

Com direção e roteiro de Marti Noxon, o filme retratou um problema social e que foi muito 

criticado pela abordagem do transtorno por possuir uma receita pronta a ser seguida por jovens de 

como poderia incitar adolescentes a utilizar tais táticas para evitar o consumo de alimentos diários 

recomendados. Mas logo, ganhou notoriedade da mídia e especialistas que deixaram claro o 

quanto o filme poderia contribuir para tentar ajudar quem estava passando pelo problema e como 

a discussão era relevante na escola e com os pais. 

As discussões e relatos do filme foram importantes, pois ajudaram os jovens a entender 

sobre problemas alimentares, conforme explanados nas falas abaixo citadas:  

Aluno 10: - “Não sabia a diferença entre bulimia e anorexia, achava que eram a mesma 

coisa, a anorexia é como a pessoa enxerga sua imagem corporal distorcida e a bulimia a pessoa 

ingere grandes quantidades de alimentos”. 

Aluno 22: - “O maior problema que via além dos transtornos alimentares é que jovens 

possuem blogs de dicas de como fazer as práticas de bulimia, provocando vômitos”. 
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Na terceira etapa da SD (solução de problemas) utilizou-se situações problemas com 

disfunções fisiológicas para explicar o sistema digestório e pode-se notar que os alunos 

conseguiram associar o distúrbio ao sistema em estudo, a partir descrição de algumas falas: 

 Aluno 32: - “O sistema digestório é comprometido pela má alimentação. Inclusive 

conheço amigos que fazem essas práticas e que precisam de ajuda de um profissional”. 

 Aluno 27: - “O sistema digestório compreende um processo de vários órgãos e que a 

carência de alimentação necessária compromete o sistema e pode ocasionar doenças”. 

Para a quarta etapa (Avaliação) foram utilizadas questões de anos anteriores do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), as quais foram adequadas de acordo o assunto abordado 

para melhor interpretação dos alunos.  

Na avaliação foi percebido que os alunos tiveram um pouco de dificuldades para 

responder a atividade proposta, as questões foram ajustadas conforme o assunto abordado e os 

estudantes ainda tinham que justificar o porquê as demais alternativas estavam erradas e corrigir, 

mas dos 45 alunos que fizeram obtiveram mais de 80% de acertos. 

A partir dos resultados obtidos após a conclusão da SD foi possível constatar a sua 

relevância em vários aspectos, principalmente no que diz respeito ao estímulo a criação de 

argumentação. Segundo Motokane (2015) a SD é um mecanismo importante na geração de 

argumentos e que complementam as atividades propostas em função da mediação do professor. 

O autor ainda salienta que apesar de a construção dos argumentos acontecer, tem sido uma 

questão emergente a de como auxiliar os professores a mediarem a construção de argumentos 

válidos, ou seja, com garantias, dados e apoios baseados em conhecimento científico. 

 

Sequência didática 2: Anatomia Humana com ênfase no sistema digestório 

A intervenção teve a duração de oito horas/aula no turno matutino, em quatro etapas 

(Tabela 1) com 45 alunos das turmas do 3º ano, tendo como base a SD de Moura (2017) com o 

uso de placas em alto relevo dos sistemas do corpo conforme detalhada na Tabela 1. 

Tabela 1- Etapas do desenvolvimento da SD. Macarani-BA. 2019. 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA: ANATOMIA HUMANA 

Momentos Conteúdos Ferramentas 

Aula 1 

(2 h/aula) 

Aplicação do pré-teste. Conceitos usados 

em Anatomia humana. Anotações das 

informações do aplicativo e a função dos 

órgãos dentro do sistema. 

Materiais impressos (pré-teste). 

Uso do aplicativo “ANATOMIA - 

ATLAS 3D” para visualização dos 

órgãos dos sistemas humanos, 

uma visão em três dimensões da 

anatomia humana. 

Aula 2 

(2 h/aula) 

Sistemas:cardiovascular e circulatório 

(coração e grandes vasos), gustativo 

(órgãos do olfato e paladar), digestivo e os 

mecanismos da deglutição, respiratório 

(boca e dentes), urinário, excretor e 

reprodutor. Preparação do gesso e 

confecção da placa. Aplicação do gesso 

Gesso, água, béqueres e bastão 

para mistura para preparação da 

massa a ser aplicada, óleo para 

evitar aderência e danificar as 

placas do torso humano. 
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nas placas e repouso de uma semana 

para secagem completa. 

Aula 3 

(2 h/aula) 

Após a secagem foi verificada as 

estruturas mínimas para colorir fielmente 

ao torso para melhor identificação. Pintura 

das estruturas. 

Torso humano confeccionado com 

plástico, pincéis, tinta para pintar às 

estruturas. 

Aula 4 

(2 h/aula) 

Apresentação dos sistemas representados 

nos torsos que cada um ficou responsável 

por apresentar à função e as estruturas de 

cada órgão. 

Torso humano e livros para 

pesquisa sobre às características 

dos sistemas e a função de cada 

órgão no sistema como um todo. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A SD de anatomia foi elaborada e planejada, em três etapas (8 h/aula): Etapa I, sendo 

feita uma abordagem sobre todos os conteúdos que servem como base para o entendimento dos 

assuntos abordados no conteúdo anatomia humana e que estão relacionados com o sistema 

digestório; Etapa II, preparação do gesso para confecção das placas do torso humano com todos 

os sistemas do corpo humano e Etapa III, na qual os alunos associaram os sistemas 

confeccionados nas placas do torso humano em gesso aos sistemas estudos e explicaram o 

assunto e aplicação do pós-teste.Cada uma destas foi desenvolvida da seguinte maneira: 

Inicialmente foi distribuído um pré-teste para verificar o conhecimento dos alunos acerca 

dos assuntos dos sistemas do corpo humano. Logo após foi fei ta uma apresentação sobre o 

conteúdo. Posteriormente, para maior compreensão, foi baixado no celular dos estudantes 

(Planejado na aula anterior, para nenhum estudante ficar sem participar, distribuindo e 

conseguindo celulares para quem não possuía) o aplicativo “ANATOMIA - ATLAS 3D” (Direitos 

autorais: Copyright, 2013-2020 – Catfishanimation) constando todos os sistemas e características 

da anatomia humana, a ligação dos órgãos envolvidos e suas funções que em conjunto formam os 

sistemas de todo o corpo humano. Em seguida eles anotaram as informações que constavam no 

aplicativo. 

           Nessa etapa a turma foi dividida em grupos de acordo a interação da sala e que em 

cada etapa era feita uma nova formação. Foi preparado para prática, gesso industrial, usado na 

construção civil, para sua obtenção basta misturar com água e no final terá uma massa pastosa e 

firme (a preparação deve ser rápida, pois, a secagem é instantânea). Em seguida, as placas foram 

untadas com óleo para evitar pregar e danificar as estruturas com pontos bem frágeis e foi 

entregue para cada equipe uma placa em alto relevo do sistema e assim eles confeccionaram um 

molde a partir desse modelo. Após secagem, iniciaram as pinturas para melhor visualização das 

estruturas. Em seguida foi feita uma pesquisa sobre as características e funções do sistema para 

serem apresentadas para todo grupo posteriormente (Figura 1). 
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Figura 1- Confecção e pintura do molde a partir da placa de gesso. Macarani. 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Os alunos apresentaram como fizeram a placa e a função do sistema que o grupo ficou 

responsável, a partir da confecção da placa de gesso e da pesquisa. Ao término das 

apresentações foi distribuído o pós-teste para mensurar o conhecimento da turma tomando como 

base o pré-teste. 

Na aplicação da SD buscou-se contemplar todos os conceitos e aplicabilidade do assunto 

para compreensão dos conceitos e estruturas pelos estudantes. A partir das falas dos alunos na 

realização da I Etapada SD (Exploração de conceito) percebe-se que os alunos tinham um 

conhecimento prévio nas anotações feitas e pelo uso do aplicativo “ANATOMIA - ATLAS 3D”. Isso 

pode ser externado a partir da análise das falas de alguns:  

Aluno 02: - “A anatomia humana é formada por órgãos que formam os sistemas do corpo 

humano”. 

Aluno 08: - “Foi evidenciado cada órgão que fazem parte de cada sistema do corpo 

humano”. 

Aluno 28: - “São vários sistemas abordados, mas quando foi traçada a ligação com os 

órgãos, entendia finalidade do aplicativo”. 

Na realização da II Etapada SD (Investigação do conceito) a associação dos conceitos 

com o material utilizado foi à carta coringa da prática com a confecção e pintura do torso humano 

como material guia e representativo dos sistemas do corpo humano. Essa eficácia foi externada a 

partir da análise das falas de alguns estudantes: 

 

Aluno 18: - “A prática em alto relevo ajudou na compreensão dos sistemas do corpo, e 

uma atividade que também pode ajudar pessoas deficientes, para sentir o material”. 

Aluno 19: - “Eu compreendi todas as funções dos sistemas”. 

Aluno 32: - “Para os deficientes visuais vai ser maravilhoso tocar e sentir”. 
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A conclusão da SD foi visível o objetivo alcançado da prática e os alunos não hesitaram 

em apresentar sobre o conteúdo disponível nas placas e o assunto que cada grupo pesquisou na 

aula anterior, buscando contemplar cada órgão e sua função dentro do sistema. 

Os resultados observados no decorrer das etapas da SD direcionaram para os mesmos 

objetivos analisados por outros pesquisadores em relação ao conhecimento fixado pelo estudante 

no entendimento da porção menor o órgão com o sistema como um todo e que foi notório nas 

etapas II e III da SD o que facilitou a percepção dos órgãos do organismo como um todo (CUNHA, 

2008). 

Toda SD aplicada foi aceita pelos alunos, os quais se mostraram envolvidos em todas as 

etapas, onde os mesmos discorriam sobre o tema com facilidade e mesmo quando eram feitas 

perguntas diretas, se não sabiam associavam com práticas realizadas.  

O pré-teste e o pós-teste tinham como objetivo verificar se o estudante conhecia os 

sistemas do corpo. A partir da análise do pré-teste constatou-se que alguns tinham um 

conhecimento superficial do tema. Já a partir da aplicação do questionário no pós-teste observou 

um crescimento gradativo na firmeza dos conceitos aplicados, na interpretação e coerência nos 

argumentos.  

Andrade e Carvalho (2002) pontuam que a SD em seu desenvolvimento apresenta uma 

série de atividades que seleciona os conteúdos, de forma didática, os conceitos e os 

procedimentos, que o docente precisa ensinar e destaca que a sua utilização permite aos 

estudantes aproximar e visualizar o tema com as informações passadas, e é nessa hora que se 

produz conhecimento, considerando assim conhecimentos prévios dos estudantes sendo estes 

protagonistas do processo de aprendizado.  

 

Considerações finais 

 

Os alunos estavam bem receptivos, participativos e apoiaram as propostas aplicadas, 

verificados através do envolvimento e a forma como abraçaram as atividades apresentadas. As 

atividades propostas atingiram em uma visão geral todos os envolvidos alunos e professores, 

diretor e funcionários da escola, pois todos os envolvidos trazem grande contribuição na vivência, 

no aprendizado e acima de tudo enaltecendo a prática didática pedagógica que a todo momento é 

abordado nas SD desenvolvidas com metodologias que realmente mostraram-se positivas para o 

aprendizado, que sem dúvida contribuem positivamente na carreira docente. 

O privilégio de estar escrevendo um modelo de intervenção proposta por meio de SD 

pode contribuir de forma significativa para professores de Biologia que poderão utilizar as 

metodologias aplicadas e ainda aperfeiçoar e modificar conforme sua realidade e proposta que 

visa alcançar. Expondo experiências vividas dentro da sala de aula da educação pública, levando 

a conhecimento de todos de como é o dia a dia e atividades aplicadas na realidade e que para 

quem tem acesso a essas propostas tanto pode inserir no seu contexto de sala de aula por não 
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apresentar nenhuma atividade equidistante da realidade da educação pública e mudar sua postura 

como professor.  
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Capítulo 44 

UM RELATO SOBRE A MONITORIA NA DISCIPLINA MÉTODOS QUANTITATIVOS EM 

PSICOLOGIA 

A REPORT ON MONITORING IN THE DISCIPLINE QUANTITATIVE METHODS IN PSYCHOLOGY 

 

Solange Camilo dos Santos1 
João Vitor Teodoro2 

Paulo Roberto dos Santos Ferreira3 
 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo verificar os impactos da monitoria na disciplina de 
Métodos Quantitativos em Psicologia, sobre os discentes do curso de Psicologia da Universidade 
Federal da Grande Dourados, mostrando os índices de aprovação e desistência, e valor médio 
das médias finais. Trazer as significações que os alunos tiveram sobre a experiência, através de 
questionário de opiniões, que engloba o modo como o conteúdo foi aplicado, questões relativas às 
práticas do docente e do monitor, além de identificar se as metodologias praticadas foram 
suficientes na melhora da relação destes alunos de ciências humanas com os conteúdos de 
ciências exatas e como isso pode ser melhorado através de novas estratégias na aplicação do 
conteúdo. Os resultados indicaram que houve melhora no índice de aprovação e nas notas finais 
dos estudantes, após a implantação da monitoria. Além da avaliação satisfatória da prática 
docente, do monitor e da condução da disciplina. 
 
Palavras-chave: Docência. Estatística. Monitoria. Psicologia. 
 
ABSTRACT: This work aims to verify the impacts of monitoring in the discipline of Quantitative 
Methods in Psychology, on the students of the Psychology course at the Federal University of 
Grande Dourados, showing the approval and dropout rates, and the mean value of the final mean. 
Bring the notions that the students had about the experience, through an opinion questionnaire, 
which includes the way the content was applied, questions related to the practices of the teacher 
and the monitor, in addition to identifying whether the methodologies used were sufficient to 
improve the relationship of these humanities students with the exact science content and how it 
can be improved through new strategies in the application of the content. The results indicated that 
there was an improvement in the approval rate and in the final grades of the students, after the 
implementation of the monitoring. In addition to the satisfactory assessment of teaching practice, 
the monitor and the conduct of the discipline. 
 
Keywords: Teaching. Statistic. Monitoring. Psychology. 
 

Introdução 

 

A monitoria, no âmbito da Universidade Federal da Grande Dourados, se constitui de uma 

visão à implementação de políticas educacionais permanentes e o desenvolvimento de atividades 

de ensino, em curso trata-se de um instrumento para contribuir para a melhoria do processo de 

ensino-aprendizagem, utilizando e promovendo a cooperação entre discentes e docentes, 

assimilando teoria e prática. 

Ao desenvolver um trabalho em um curso de graduação em Psicologia, direcionado à 

disciplina de Métodos Quantitativos em Psicologia, onde são trabalhados conteúdos básicos de 

Probabilidade e Estatística, nos deparamos com situações que apontam que os alunos da área de 
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humanas (psicologia, sociologia entre outros) apresentam atitudes mais negativas em relação à 

estatística, do que os alunos das outras áreas, necessitando de maior orientação por parte do 

docente (SILVA et al., 2002, p. 225). Fato este que não é incomum em grande parte desses 

cursos, quando mantêm disciplinas de exatas essenciais à capacitação prática e científica. 

Silva et al. (2002) supõem ainda que em decorrência disto, no planejamento da disciplina 

estatística, pode-se discutir a utilização de exemplos de sua área, a realização de pesquisas e 

trabalhos conjuntos com professores de outras disciplinas, abordando temas de interesse dos 

alunos, utilizando pacotes estatísticos ou outras estratégias de ensino. Porque alunos da área de 

ciências humanas farão uso da estatística pelo menos enquanto pesquisadores tornando 

necessária a compreensão dos conceitos elementares dessa disciplina. Diante dessas 

necessidades, a monitoria pode se apresentar como bom instrumento a se aplicar.  

De acordo com Frison e Moraes (2010), através do trabalho de monitoria, os acadêmicos 

buscam mais sobre os conteúdos, atentando a uma compreensão mais ampla, de natureza social 

e cultural. Além disso, ao participarem da monitoria se sentem ajudados e orientados com relação 

ao que lhes é passado no decorrer da disciplina. Portanto, dadas as características do curso em 

questão, em relação às suas necessidades ao abordar a disciplina de Métodos Quantitativos, a 

monitoria pode disponibilizar ferramentas em um período extra, que não poderiam ser utilizadas 

apenas durante as aulas. 

O trabalho aqui proposto busca contrapor os resultados obtidos na disciplina de Métodos 

Quantitativos em Psicologia em três semestres de oferta, dois sem e um com a presença de um 

monitor, por meio da comparação de médias finais e índices de aprovação e evasão. Além de uma 

avaliação que os alunos fizeram da monitoria e da disciplina como um todo, por meio de um 

questionário. A pesquisa articula relevância, pois o assunto investigado acrescenta no que diz 

respeito à melhoria da formação universitária. 

 

Desenvolvimento  

 

As atividades relativas à monitoria iniciaram no segundo semestre letivo de 2015 da 

Universidade Federal da Grande Dourados junto às aulas, tendo como base o estudo do conteúdo 

programático da disciplina, por meio da bibliografia básica a ser abordada pelo docente e utilizada 

pelos alunos. Assim, foi possível situar o monitor sobre o assunto, de modo a estar apto a auxiliar 

o docente na disciplina. 

Decidiu-se por um horário conveniente para o plantão de dúvidas. A participação em 

monitorias ocorreu de forma que o monitor resolveu e aplicou atividades em condução à aula. 

Atividades que tornaram os alunos mais ativos ao aplicarem os conceitos teóricos introduzidos 

previamente pelo docente. 

Os plantões de dúvidas ocorreram semanalmente e tiveram duração mínima de uma hora 

no período após a aula da disciplina de Métodos Quantitativos, mas em semanas de prova, 
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ocorreram no período anterior a mesma, podendo se estender por mais tempo ou até ser uma 

revisão de conteúdo para todos os alunos. 

Boa parte dos alunos participou das monitorias, 64% deles (42 dos 66 matriculados). 

Todavia, daqueles que permaneciam em sala, apenas 15 participavam efetivamente e 

demonstravam interesse. Pode-se dizer que os plantões tiveram um resultado positivo sobre esta 

parte da turma, porém, neste caso, este fator pode não ter explicado o resultado, pois, aqueles 

que já vinham obtendo um bom desempenho também participavam mais ativamente das 

atividades de monitoria.  

Os conteúdos foram divididos em dois períodos, tendo o término desses demarcados 

pelas provas. Assim, foi acrescido meio ponto na prova daqueles que participaram ao menos em 

metade das monitorias correspondentes a cada prova, sendo que, durante o semestre, foram 

aplicadas duas provas. A média final foi calculada pela média aritmética simples das notas das 

duas provas e uma nota de trabalhos. 

Ao término da disciplina também foi apresentado aos alunos um questionário que dizia 

respeito ao desempenho na disciplina e opiniões a respeito do docente, monitor e monitoria, no 

intuito de alavancar melhorias para tais. As questões obedeceram à escala Likert (LIKERT, 1932), 

e foram entregues de forma anônima no último dia de aula. Segue as informações contidas no 

questionário: 

Esta pesquisa de opinião tem por objetivo avaliar a qualidade, o nível de ensino e a 

abordagem didática docente e da monitoria. Com sua opinião será possível efetuar melhorias nas 

próximas ofertas desta disciplina, portanto responda com sinceridade. Não é necessário se 

identificar. 

1. Qual o nível de dificuldade encontrado para compreender os conceitos estudados na 

disciplina? 

2. Qual o nível de compreensão que você obteve sobre os conceitos estudados? 

3. Qual o nível de relacionamento, apresentado pelo docente, dos conceitos estudados com a 

área de psicologia? 

4. Qual o nível de importância da Estatística na Psicologia?  

5. Qual o nível de clareza que o docente expõe o conteúdo? 

6. Qual o nível de domínio do professor sobre o conteúdo? 

7. Qual o nível de domínio do tutor sobre o conteúdo? 

8. Qual o nível de aproveitamento do tempo em sala de aula? 

9. Qual a importância da monitoria em seu desempenho na disciplina? 

10. Qual o nível de contribuição que a disciplina trouxe para a melhora de sua afinidade com a 

área de ciências exatas? 

Em seguida, foi entregue um questionário com questões abertas, para que opinassem 

acerca das práticas de avaliação e da monitoria. As questões foram: “Tratando-se do processo de 

aprendizagem, o que você achou da utilização de folha de consulta no momento da prova?”, “O 

que você acha de atribuição de pontos extras para alunos que participam da monitoria?” e 

“Apresente opiniões gerais sobre o andamento da monitoria e possíveis melhorias”. 
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Após o término de tal semestre letivo, realizou-se uma comparação de desempenhos 

envolvendo uma turma que cursou a disciplina no primeiro semestre letivo de 2014, com carga 

horária de 72 horas, contemplando 69 alunos, uma turma que cursou a disciplina no primeiro 

semestre letivo de 2015, com carga horária de 54 horas, contemplando 75 alunos, ambas sem o 

auxílio da monitoria. Além do semestre em questão, que foi o segundo semestre letivo de 2015, 

com carga horária de 54 horas, contemplando 66 alunos com a oferta da monitoria. 

Por meio dos métodos supracitados, obtivemos resultados relevantes, percebendo os 

benefícios e as falhas do período cuja monitoria fora executada. Com relação às médias finais e 

aprovações percebe-se que foram crescentes a cada oferta da disciplina, já o índice de 

desistência apresentou-se em queda ao longo das ofertas. As reprovações por desistência 

(“Reprovados”) foram classificadas separadamente daquelas cuja causa não fora tal fato, 

denominadas neste caso “Reprovados”, já as aprovações se enquadram em classe unitária 

“Aprovados” (Figura 1). 

Por meio da Figura 1, é possível verificar que no primeiro semestre de 2014 todas as 

reprovações foram ocasionadas por desistência, e este índice é alto, correspondendo a 39% do 

público. Portanto, todos aqueles que permaneceram na disciplina e participaram de todas as 

atividades avaliativas foram aprovados. 

 

Figura 1 - Índices de aprovação, reprovação e desistência nos semestres avaliados 

 

       Fonte: Autores. 

 

Já no primeiro semestre de 2015, houve a redução da carga horária da disciplina de 72 

para 54 horas. O semestre se iniciou com intervenção e apresentação de dados, onde os alunos 

foram informados do fato ocorrido no semestre anterior e que, mesmo diante à hesitação da 

desistência, deveriam se esforçar e permanecer até o final da disciplina. Neste semestre, o índice 

de desistentes caiu para 25%, ocorrendo 2% (1 aluno) de reprovação, que mostra que não foram 

apenas aqueles que tinham domínio do conteúdo que permaneceram na disciplina até seu 

término. Já o índice de aprovação superou o do semestre anterior em 12%. Sendo possível que a 

diminuição de carga horaria tenha contribuído para esses resultados. 
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No segundo semestre letivo de 2015, sob a carga horária de 54 horas, a disciplina iniciou-

se novamente com intervenção e apresentação de dados dos semestres anteriores e seguiu com 

o auxílio da monitoria. Neste caso, o índice de aprovação foi ainda maior que o do período 

anterior, de modo que 77% dos alunos foram aprovados. Todas as reprovações foram por 

desistência. 

No que diz respeito às mudanças recorrentes, elas foram encontradas também nas notas, 

como é apresentado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Valor médio geral e para não desistentes das médias finais por semestre letivo 

 

         Fonte: Autores. 

 

No gráfico da Figura 2 é apresentado o valor médio das médias finais em seus respectivos 

semestres, tendo em vista que as barras com quadriculados menores correspondem a todos 

aqueles matriculados na disciplina, inclusive os desistentes. Já as barras com quadriculados 

maiores, aqueles que cursaram a disciplina até o fim, sejam eles aprovados ou não. 

No primeiro semestre de 2014, o valor médio das médias foi 4,96, valor altamente 

influenciado pelas notas dos alunos desistentes que, em grande parte, apresentaram média zero. 

Já o valor médio das médias dos alunos não desistentes foi 6,74, bem próximo à média mínima 

para aprovação que é 6,0. 

No primeiro semestre de 2015, o valor médio das médias para aqueles que não desistiram 

foi 7,32, ou seja, 0,58 superior ao resultado da turma anterior. Já o valor médio geral foi 6,06, ou 

seja, 1,1 superior ao obtido na turma anterior. Esta diferença teve influência direta da redução de 

desistentes, já que estes deixam de fazer algumas avaliações, o que consequentemente reduz a 

nota geral da disciplina.  

Para o segundo semestre de 2015, no qual se ofertou a monitoria, são apresentados dois 

pares de colunas, Figura 2 (2º semestre 2015 e 2º semestre 2015 (CP)). Isso ocorre, pois, como 

anteriormente colocado, foi acrescido meio ponto em cada prova para aqueles que compareceram 

às monitorias, assim, o primeiro par de colunas correspondem ao valor médio das médias sem 

acréscimo dos pontos e o outro par de colunas corresponde ao valor médio das médias com o 

acréscimo dos pontos (CP). Neste semestre, também houve aumento do valor médio das médias 
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de 0,3 para o grupo geral de alunos e de 0,36 para os não desistentes, em relação ao semestre 

anterior. Os pontos de participação elevaram em média as notas deste semestre de 6,36 a 6,62 

para o grupo geral de alunos, e de 7,68 a 8,00 para os não desistentes. Dois alunos que não 

obteriam nota para aprovação, foram favorecidos pelos pontos extras e obtiveram aprovação. 

Assim, além de haver o crescente número de aprovações, também se elevaram as 

médias de forma significativa, desde o primeiro semestre de oferta. Com outros fatores, podemos 

atribuir parte da melhora dos semestres iniciais para segundo semestre de 2015 à monitoria, 

todavia cada uma das turmas tem suas particularidades, o que não nos permite afirmar com 

certeza as causas do acometido. 

Nota-se que, para a Questão 1, como apresentado por Frison e Moraes (2010), a 

dificuldade apresentada no conteúdo de estatística existe. Porém, tem-se a dificuldade média, 

com maior percentual de assinalação, com poucos alunos apresentando alto nível de dificuldade e 

nenhum indicando um índice muito alto. Sendo que no item relacionado à compreensão do 

conteúdo (Questão 2), os resultados se alteram, com a ascensão do item “alto”, indicando elevada 

proporção daqueles que relataram médio e alto nível de compreensão. 

Os resultados obtidos pela análise dos questionários respondidos anonimamente 

complementam os índices obtidos, e são apresentados na Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Percentual de respostas na avaliação realizada pelos alunos 

 

Fonte: Autores. 

 

Sobre a Questão 3, que trata sobre o relacionamento estabelecido pelo docente entre 

conteúdo e área da Psicologia, quase metade considerou esta relação de forma média, seguido 

por 27% que considerou tal relação alta e por 12% que considerou tal relação muito alta. Apenas 

12% considerou que tal associação tenha sido baixa ou muito baixa. 

Já a Questão 4, sobre o nível de importância da Estatística na Psicologia, 51% considera 

alta e 29% média, mostrando que o público teve considerável percepção da importância da 

Estatística em sua área, porém, que ainda pode ser melhorado. 
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Silva et al. (2002) enfatizam o planejamento para a aplicação do conteúdo trabalhando 

com a significação do conteúdo para os discentes, então se tem a percepção de que grande parte 

da demanda de alunos assimilou o conteúdo à área da Psicologia. 

Se um aluno acredita que estudar estatística é estimulante e que será útil para 
sua vida, ele tenderá a apresentar atitudes positivas em relação à estatística e 
apresentará um comportamento proativo para com a estatística, seja numa 
situação de aprendizagem, seja numa situação de interpretação de 
informações do dia-a-dia, seja na aplicação em sua vida profissional. (SILVA et 
al., 2002, p. 221). 

 

Sobre o docente que lecionou a disciplina, houve significativa aceitação, onde é unanime 

o reconhecimento de seu domínio (Questão 6) e os que discordam da alta clareza da exposição 

(Questão 5) é minoria (5%), onde poderíamos considerar que estes fazem parte daqueles que se 

apontaram com um alto nível de dificuldade nos trabalhos que lhes foram propostos durante o 

semestre. 

A respeito do domínio do monitor em ralação ao conteúdo (Questão 7), há uma 

disparidade de opiniões, prevalecendo respectivamente as opiniões alto, médio e muito alto 

domínio sobre o conteúdo proposto. O que mostra que houve um bom preparo prévio sobre o 

conteúdo, por parte do monitor, e boa interação e sincronia entre professor e monitor e entre 

monitor e alunos. Já a opinião sobre o tempo em sala, prevaleceu o aproveitamento por toda a 

turma, não havendo baixo ou muito baixo aproveitamento assinalados (Questão 8). 

Ainda mais díspar que o domínio do monitor, tem-se a importância da monitoria no 

desempenho dos entrevistados (Questão 9), onde é possível notar que alguns relataram que não 

tiveram nenhum aproveitamento ou necessidade desta estratégia (opções baixo e muito baixo 

somam 27%), outros viram-na como importante (opções alta e muito alta somam 34%) e, com 

maior porcentagem de escolha, a importância média para tal, com 39%. Tal resultado pode ter 

sofrido os reflexos dos pontos atribuídos para participantes da monitoria, de modo que, muitos 

compareceram sem de fato engajarem nas atividades didáticas, até mesmo executando outras 

tarefas ou conversando sobre outros assuntos, prejudicando os interessados. A alternativa de 

atribuir estes pontos pode não ter sido eficiente. 

Conforme visto, na Questão 10 tratamos sobre a melhora da afinidade dos alunos da área 

de humanas com a área de ciências exatas. Onde se percebeu uma contribuição mais frequente a 

nível médio, seguido de alto, de modo que a soma equivale a 70% do público. Apenas 10% 

considerou que a contribuição da disciplina para a melhora desta afinidade seja muito alta e 20% a 

considerou baixa ou muito baixa. Podendo confirmar que: 

A relação mais forte encontrada na área de humanas, quando comparada às 
outras áreas, pode ser explicada pelo fato de se encontrar mais alunos com 
atitudes negativas em relação à matemática que podem explicar as atitudes 
negativas em relação à estatística [...] (SILVA et al., 2002, p. 225). 

 

No que diz respeito às questões abertas, foi de consenso entre os estudantes que o uso 

da folha de consulta foi de extrema importância. Segundo Zanon e Altahus (2008), a prova com 

consulta ajuda o aluno a resolver um caso e recordar informações que não são recordadas, logo o 
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uso de comentários escritos, resenhas, sínteses, relatórios de grupos são também formas de 

aprender. 

Os posicionamentos sobre a utilização de anotações na prova, segundo os alunos 

entrevistados, também se atribuem às disciplinas da área de exatas, ponto que se torna evidente 

em suas respostas, que na maioria das vezes enfatizam o distanciamento entre o estudo da 

Psicologia e a Estatística, dado que o curso possui apenas uma disciplina referente ao conteúdo, 

e à falta de afinidade dos próprios acadêmicos com a área de exatas. Assim, podemos dar ênfase 

nesta colocação através da seguinte resposta: 

A utilização da folha de consulta resultou em maior confiança dos alunos no 
momento da prova, facilitando no processo de aprendizagem, pois, ao 
transcrever os pontos principais do conteúdo no papel, o aluno acaba 
treinando mais e se atenta a detalhes específicos da matéria. No meu caso, a 
folha de consulta foi fundamental (Acadêmico do curso de Psicologia – 2° 
semestre). 

 

Percebe-se que, conforme é colocado por Zanon e Altahus (2008), ao permitir o uso do 

material de consulta, o professor evita que os alunos façam exclusiva memorização dos 

conteúdos, o que permite a seleção de questões que priorizem a reflexão e elaboração de 

conceitos, além da interpretação do tema estudado. Sendo que também se deve considerar que o 

preparo prévio dos alunos e o estudo do conteúdo também são necessários para as provas de 

consulta. 

Desta forma, o uso de consulta nas disciplinas de estatística não se mostra diferente, uma 

vez que os graduandos, mesmo tendo as fórmulas em mãos, necessitam ainda saber como é feita 

a resolução dos cálculos apresentados e resolver o problema, atribuindo-o uma interpretação 

plausível à sua área. Essa constatação pode ser observada no seguinte apontamento de um dos 

acadêmicos: “Achei que contribuiu para uma avaliação justa, uma vez que o enfoque foi no 

domínio de resolução do aluno, e não em sua capacidade de decorar fórmulas”. (Acadêmico do 

curso de Psicologia – 2° semestre). 

Assim, no que diz respeito à prova com consulta, ao optar pelo uso desse instrumento, 

damos um passo importante no processo avaliativo, pois, passamos a entender que não há 

prejuízos com a permissão de se consultar na prova (LUCKESI, 2014), ao contrário, obtém-se 

ganhos no processo de ensino e aprendizagem e também nos índices de aprovação da disciplina. 

Como se sabe, a avaliação é um processo contínuo, que tem como objetivo produzir e 

incentivar a aprendizagem (MELHEM, 2002). Logo, o professor se utiliza de diversos recursos no 

seu dia-a-dia, e um deles é a nota/pontuação por participação. Na disciplina de métodos 

quantitativos em psicologia, esta forma de avaliar foi utilizada junto à outra ferramenta de ensino, a 

monitoria. Sendo que “o trabalho da monitoria pretende contribuir com o desenvolvimento da 

competência pedagógica e auxiliar os acadêmicos na compreensão e produção do conhecimento” 

(SCHNEIDER, 2006, p. 65). 

Aqueles alunos que participaram das monitorias uma vez por semana, ou ao menos 

metade delas, no semestre, foi atribuída pontuação, e esta foi somada a nota das avaliações. 

Entretanto, ao perguntar sobre a eficácia da proposta não houve um consenso entre os 
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acadêmicos, mesmo a maioria se mostrando favorável a esta estratégia, apontando-a como justa 

e estimuladora, outros apontam-na como desnecessária, e ainda há quem se coloque a favor, pois 

a considera justa, entretanto acrescenta que alguns ficam na monitoria apenas pela nota, e 

acabam atrapalhando aqueles que realmente apresentam interesse. 

Observam-se esses divergentes pontos de vista através das falas encontradas nos 

questionários: “Esplendido! É importante o uso da monitoria para tirar algumas dúvidas (ou tentar), 

porém, ao final do dia já estamos cansados e os pontos nos incentivam a ficar”.  “Acho 

desnecessário, pois muitos alunos (a maioria) só ficam na monitoria para conseguir os pontos e 

não para tirarem dúvidas, conversam alto e atrapalham a monitora na hora da explicação na 

lousa”. “Para ajudar na nota foi bom, mas para quem realmente precisava tirar dúvidas durante a 

monitoria atrapalhou, devido à quantidade de pessoas em sala e também à bagunça” (Falas de 

acadêmicos de Psicologia – 2° semestre). 

Em relação à terceira questão, há opiniões gerais sobre o andamento da disciplina e 

possíveis melhorias a se fazer. Nelas, nem todos os estudantes opinaram, sendo que em muitos 

dos questionários a questão se encontrava em branco. Porém, daqueles que se propuseram a 

opinar, a grande maioria aprovou os métodos de ensino do docente e acrescentaram não haver 

modificações necessárias para a aplicação do conteúdo. 

Em minha opinião a disciplina superou minhas expectativas, e ao contrário do 
que maioria dos alunos pensavam, não se tornou uma matéria pesada e 
cansativa. O professor ministrou aulas planejadas e repletas de afazeres, 
deixando os alunos mais a vontade e capacitados. Com relação às notas e 
métodos de avaliação, ao meu ver, foram bem satisfatórios (Acadêmico de 
Psicologia – 2° semestre). 

 

É perceptível que a aprovação docente não diz respeito apenas às suas técnicas de 

aplicação do conteúdo, mas também aos métodos avaliativos não tradicionais os quais foram 

utilizados no decorrer da disciplina (avaliações com consulta e/ou em duplas, trabalhos, 

participação, entre outas). Pois, como é apontado por Melhem (2002), os modelos de avaliação 

não tradicionais inseridos no processo de ensino, buscam potencializar a aprendizagem, e 

consequentemente acresce o desempenho acadêmico. 

Entretanto, ainda houve aqueles que acrescentaram possíveis melhorias, porém, que não 

cabem à reorganização docente, e sim da instituição, como o aumento da carga horária disponível 

à disciplina, que já foi atendido, a não adesão da greve dos professores das Universidade 

Federais e ainda a retirada da disciplina de métodos quantitativos da grade curricular do curso de 

Psicologia. 

Referente à Questão 4, alguns dos entrevistados se abstiveram em responder. E entre 

aqueles que propuseram uma resposta, houve tanto quem aprovou a monitora, citando seu 

esforço e atenção para com os alunos, quanto quem a desaprovou, colocando questões como a 

desorganização, falta de domínio sobre a sala e didática. Todavia, mesmo em opostos, houve o 

consenso sobre a importância da prática da monitoria e necessidade de continuidade da mesma. 

A resposta abaixo é bastante representativa de todas as que foram dadas e faz referência tanto 

aos pontos positivos, quanto aos pontos negativos apresentados pela monitora: 
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Em geral, a monitoria apresentou aspectos positivos quanto à disponibilidade, 
compromisso com a função e bom conhecimento. Entretanto, por 
características pessoais da monitora, por vezes, o nervosismo natural por estar 
à frente de uma turma, dificultou o bom andamento da função. Contudo, é 
muito válida a presença da monitoria como complementação, principalmente 
na resolução de exercícios. (Acadêmico de Psicologia – 2° semestre).  

 

No que diz respeito ao andamento da monitoria, pode-se colocar que, na perspectiva dos 

alunos, sua eficácia foi mediana. Uma vez que sua função é contribuir e auxiliar na compreensão 

e produção de conhecimento, de forma que o monitor é um graduando que auxilia o professor 

orientador e os estudantes em dificuldades nas matérias específicas trabalhadas em sala de aula 

(DO NASCIMENTO; DA SILVA; DE SOUZA, 2010). 

Seguindo esta linha, alguns dos acadêmicos colocaram como sugestão de melhorias:  

 A escolha de um monitor pela sua habilidade em se expressar; 

 Utilização de mais listas de exercícios durante a monitoria; 

 Participação do monitor durante as aulas; 

 Não atribuição de pontos extras pela participação na monitoria. 

Desta forma, pode-se concluir que para alguns, a monitoria se mostrou eficaz e teve boa 

aceitação, devido ao esforço demonstrado e ao auxílio fornecido. Por outro lado, aqueles que se 

atentavam mais à explicação para o grupo, frente à lousa, demonstraram insatisfação quanto ao 

domínio da monitora, entretanto, não se pode esperar da monitoria uma atividade docente, mas 

sim de auxílio individualizado e complementação das aulas, além disso, o monitor é um graduando 

do curso que apresentara aprovação e bom desempenho na disciplina em questão. 

 

Considerações Finais 

 

O uso da monitoria como ferramenta de aprimoramento na aprendizagem de certos 

conteúdos, certamente é estratégico, todavia nem sempre este se torna eficiente, esta eficiência 

dependerá da particularidade de cada turma, e do interesse que a mesma demonstra acerca do 

conteúdo a ser trabalhado.  

No caso em questão, o processo de identificação e atitudes simpatizantes do docente 

para com os alunos e vice-versa, foram pontos cruciais no processo de aceitação do monitor, uma 

vez que o docente resolveu, com a monitoria, não apenas desenvolver a capacidade dos alunos 

em resolver problemas que envolvem estatística, mas também acrescer a nota daqueles que 

estivessem dispostos a participar. 

Entretanto, como já foi citada a particularidade de cada turma, não é possível afirmar que, 

exatamente o processo de monitoria seja responsável pelo aumento das notas, como foi 

demonstrado, por outro lado, é aceitável dizer que em alguns casos, o processo de ensino-

aprendizagem ocorrido durante a monitoria, ofertada neste semestre, tenha sido vantajoso e de 

aprendizagem para alguns alunos, e apesar das críticas e pedidos de melhora ao monitor, este 

obteve um nível razoável de aceitação frente os estudantes. 
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Por fim, são precisos mais estudos que visem reafirmar a eficiência do acompanhamento 

de uma turma por meio do programa de monitoramento, uma vez que as referências envoltas 

nesse conteúdo são escassas, mas para que isto ocorra, também é necessário que sejam 

ofertadas mais oportunidades aos estudantes para que atuem no monitoramento de seus colegas, 

e iniciativa deste e dos educadores para tornar este processo um objeto de estudo e verificação. 
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Capítulo 45 

USO DA FERRAMENTA TECNOLÓGICA QR CODE NA CONSTRUÇÃO DE MAPAS 

CONCEITUAIS EM SAÚDE DA MULHER NO ENSINO SUPERIOR 

THE USE OF THE TECHNOLOGICAL TOOL QRCODE IN THE CONSTRUCTION OF CONCEPTUAL 
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RESUMO: Trata-se de relato de experiência de atividade, desenvolvida na disciplina Saúde da 
Mulher, do Curso de Enfermagem, de uma universidade pública, em Teresina-PI, Brasil, referente 
à temática Infecções Sexualmente Transmissíveis, por meio do uso do QR Code, como 
ferramenta tecnológica para construção de mapas conceituais. Desenvolveu-se em três etapas, na 
primeira etapa, presencial, manteve-se a ferramenta em sigilo, buscando aguçar a curiosidade dos 
alunos, a segunda etapa assíncrona, por meio da plataforma de Sistema Integrado de Gestão de 
Atividades Acadêmicas, pela qual tiveram acesso ao link para download do app leitor de QR Code 
e material bibliográfico para estudo; e a terceira etapa, implementação com uso da ferramenta em 
sala de aula e preparo da apresentação de mapas conceituais sobre o tema. Constatou-se que a 
atividade fomenta a cooperação entre discentes e docentes e auxilia na inovação do processo de 
ensino-aprendizagem, mediante dispositivos móveis e ferramentas tecnológicas. 
  
Palavras-chave: Tecnologia Educacional. Dispositivos Móveis. Educação. Aprendizagem. 
Enfermagem. 
 
ABSTRACT : This is an account of the experience of an activity developed in the Women's Health 
discipline of the Nursing course at a Public University in Teresina-PI regarding the theme of 
Sexually Transmitted Infections through the use of the QR Code as a technological tool for the 
construction of conceptual maps. It was developed in three stages, in the first stage, in person, the 
tool was kept confidential, seeking to arouse the students' curiosity, the second asynchronous 
stage, through the Integrated System for Academic Activities Management System, through which 
they had access to the link to download the QR Code reader app and bibliographic material for 
study and the third step, implementation using the tool in the classroom and preparing the 
presentation of concept maps on the topic. It was found that the activity fosters cooperation 
between students and teachers and helps in the innovation of the teaching-learning process 
through mobile devices and technological tools. 
 
Keywords: Educational Technology. Mobile Devices. Education. Learning. Nursing. 
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Introdução 

O uso do telefone celular pode proporcionar, no cenário educacional, práticas 

pedagógicas inovadoras com a utilização de aplicativos, no processo de ensino e aprendizagem 

formal quanto informal dos alunos (GOMES; MERCADO, 2018). Trata-se de tecnologia móvel que 

tem aumentado, consideravelmente, no mundo, por ser ferramenta mais acessiva e versátil, de 

maior uso por jovens e adolescentes (LUCENA, 2015). 

O uso de tecnologias e dispositivos digitais para ampliar o acesso à educação de 

qualidade é um fenômeno em franca expansão e convida a uma profunda reflexão sobre o futuro 

dos processos de ensino e aprendizagem (BRANDÃO; VARGAS, 2016). Muitos aplicativos e 

atividades podem ser utilizados com o telefone celular, na construção de recursos metodológicos, 

educativos e interativos, em sala de aula. As estratégias de utilização do celular em sala de aula 

dependem da criatividade de cada professor e das condições físicas e humanas da instituição de 

ensino, como também da receptividade dos alunos (GOMES; MERCADO, 2018). 

Dentre os aplicativos e as estratégias que podem ser utilizadas como ferramentas 

tecnológicas para o ensino, tem-se o Quick Response Code (QR Code), espécie de código de 

barras bidimensional, criado em 1994, pela empresa japonesa Denso Wave, que pode ser 

interpretado rapidamente e sem erros, mesmo em baixas resoluções, como imagens feitas por 

câmeras Video Graphics Array (VGA), encontradas em celulares mais básicos (LIMA et al., 2015).  

Com as inúmeras possibilidades de aplicações dessa tecnologia, constata-se que o uso 

na educação pode ser de grande importância, podendo revolucionar a forma como estudantes 

poderão entrar em contato com informações, de forma rápida e prática, principalmente em lugares 

voltados para educação (DELINSKI et al., 2012). 

Os QR Codes aplicados à educação se enquadram nos princípios do Mobile Learning, 

associados à independência, dada pela portabilidade dos dispositivos tecnológicos (VALETIM, 

2009), à tríade “independência de localização”, “independência de tempo” e “conteúdo 

significativo” (SO, 2011) ou, ainda, à expressão “just in time” que caracterizam essa forma de 

aprendizagem (TRAXLER, 2013). 

Uma forma útil de pensar em QR Codes é que estes ligam o mundo físico ao mundo 

virtual, eles providenciam recursos/informação just in time aos alunos que, por exemplo, ao 

fotografarem um QR Code, podem fazer imediatamente a leitura ou guardar a informação nele 

contida, o que se torna eficaz, principalmente, quando precisa usar um URL bastante longo 

(RAMSDEN, 2008). 

À luz dessas tecnologias, buscou-se, na atividade realizada, utilizar-se da ferramenta QR 

Code como estratégia para dinamizar a aprendizagem dos alunos em espaço ativo, participativo e 

tecnológico, cuja intenção foi demonstrar como algumas ferramentas tecnológicas podem ser 

aliadas, constituindo-se em valiosos recursos pedagógicos, demonstrando, ainda, que recursos, 

como dispositivos móveis, podem contribuir, sobremaneira, para o processo de ensino-

aprendizagem.  
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O sistema de ensino superior está se reinventando e, atualmente, opera em uma 

sociedade forjada, a partir da explosão do conhecimento e do desenvolvimento das tecnologias da 

informação e comunicação. A crescente importância da ciência, tecnologia e inovação demanda 

novas formas de criar e disseminar o conhecimento (CORREIA et al., 2016). 

Os mapas conceituais são ferramentas didáticas de design gráfico que contribuem para 

estruturação e desempenho do conhecimento, por meio de representação esquemática, com uso 

de conceitos-chave que apresentem conexão lógica com o conteúdo trabalhado, são 

considerados, ainda,  facilitadores do processo de ensino–aprendizagem, nas mais diversas áreas 

de conhecimento, nos distintos níveis de ensino, evidenciando ser recurso didático que fomenta a 

aprendizagem como processo ativo, em que o aluno é o  principal responsável  por interligar o 

conhecimento adquirido (CAMARGO et al., 2016;TOLFO, 2019).  

O emprego da técnica de mapas conceituais pode exercer função de guia para auxiliar 

discentes a estruturarem e integrarem conhecimento, classificar saberes prévios, além de 

correlacionar os conceitos básicos para raciocínios clínicos futuros, a serem utilizados na 

resolução de casos clínicos de pacientes (CARVALHO et al., 2020). 

Mapas conceituais têm potenciais positivos e favoráveis de serem aplicados no âmbito 

educacional, por se tratar de agente transformador no processo de ensino-aprendizagem. O 

avanço da tecnologia e a disseminação em ampla escala de informações aos alunos têm exigido 

dos docentes a adesão de práticas contemporâneas de ensino, com propósito de melhor 

metodizar as informações repassadas (SILVA; LIMA; SANTOS, 2017). 

A utilização dos mapas se faz dentro de diversos contextos, no presente caso, para 

fomentar a aprendizagem sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), agravos causadas 

por vírus, bactérias ou outros micro-organismos, transmitidas, principalmente, por meio do contato 

sexual (oral, vaginal, anal) desprotegido, com pessoa que esteja infectada. Também são 

transmitidas por contato sanguíneo, e da mãe para criança, durante a gestação, o parto ou a 

amamentação. As IST ocorrem com alta frequência na população e têm múltiplas apresentações 

clínicas. No que diz respeito ao diagnóstico dessas infecções, a anamnese, a identificação das 

diferentes vulnerabilidades e o exame físico se constituem elementos essenciais (BRASIL, 2020). 

Os processos educacionais aplicados não devem visar apenas a óptica de constituir 

conhecimento, mas, sobretudo, a possibilidade de avanço da qualidade de vida que o saber 

oportuniza. A promoção da saúde é uma competência a ser estimulada nos âmbitos de ensino, 

locais favoráveis para o debate acadêmico, trocas de experiências e expressão da diversidade de 

opiniões (SILVA et al., 2016). 

Diante do exposto, objetivou-se descrever uma experiência com uso de QR Code como 

ferramenta tecnológica para construção de mapas conceituais, em atividade referente às 

infecções sexualmente transmissíveis. 
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Metodologia 

 

Trata-se de relato de experiência de uma atividade realizada na disciplina Saúde da 

Mulher, ofertada aos acadêmicos do Curso da Graduação em Enfermagem, da Universidade 

Federal do Piauí - Campus Ministro Petrônio Portela, no primeiro semestre de 2019. Os 

participantes da atividade foram dois responsáveis docentes e quarenta e dois alunos 

matriculados no sexto período.  A atividade foi realizada em três etapas.  

No primeiro momento, de modo presencial, explanou-se a proposta da atividade e 

informou-se sobre o componente teórico, a Abordagem Sindrômica às Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST), de acordo com o Protocolo Clínico e as Diretrizes Terapêuticas para 

Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (BRASIL, 2015). Nesta 

etapa, realizou-se a divisão, conforme matrícula no sistema. Na segunda etapa, de modo 

assíncrono, por meio da plataforma digital de Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas (SIGAA), repassaram-se o material didático para leitura e o link para download do 

aplicativo (app) leitor de QR Code; na terceira etapa, procedeu-se à implementação da atividade, 

com elaboração de mapas conceituais sobre infecções sexualmente transmissíveis.  

Cada grupo de alunos era responsável por um QR Code correspondente a um tema. Os 

instrumentos utilizados foram os manuais que serviram de aporte didático teórico, os smartphones 

dos participantes, o app leitor de QR Code e os QR Codes específicos de cada tema trabalhado 

na atividade, cartazes em branco, figuras ilustrativas, pincéis e lápis de cor para elaboração dos 

mapas conceituais.  

Estipulou-se tempo para atividade de 2h50 minutos. Inicialmente, os grupos tinham 20 min 

em cada passo a passo respectivo ao QR Code lido, que totalizou 1h40min (tempo despedido 

sincronicamente pelos grupos), em seguida, dispensaram-se 10min para o fechamento do mapa 

conceitual e, por fim, 10min para apresentação oral de cada mapa elaborado. 

Cada mapa deveria evidenciar, de modo didático, epidemiologia, manifestações clínicas 

da patologia, diagnóstico, prevenção e tratamento. Durante a apresentação, pontos importantes 

ou que gerassem dúvida eram anotados para questionamento, ao final de cada grupo, sendo 

debatido e esclarecido pelos docentes responsáveis pela atividade. 

Pontuaram-se as principais dificuldades que se relacionaram à definição das palavras de 

ligação que estabeleciam a relação conceitual e dificuldades para definição do conceito-chave 

essencial em cada patologia. 

Por meio dessa atividade, criou-se potencial meio de produção e troca de conhecimento, 

com auxílio de recursos tecnológicos. Os QR Codes conectam o presencial com o meio virtual, 

possibilitando acesso a recursos, em tempo real. Evidencia-se, desta maneira, que os códigos 

proporcionam suporte ao processo de ensino-aprendizagem, podendo agregar valor pedagógico 

significativo, ampliando os horizontes de possibilidade de ensino, fomentando a ampliação da 

concepção teórica. 
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Resultados e Discussão 

 

A experiência pedagógica de utilização do dispositivo móvel, mais especificamente do 

aplicativo QR Code, como recurso a mais no ensino e na aprendizagem das infecções 

sexualmente transmissíveis, foi recebida com surpresa e curiosidade pelos alunos. A fase inicial 

buscou contextualizar os alunos e introduzi-los em uma proposta de atividade diferente do 

habitual, o que gerou neles grande expectativa de que ferramenta seria utilizada.  

A curiosidade, uma vez despertada, facilita a aprendizagem e a lembrança de assuntos 

independentes, coloca o cérebro em estado que lhe permite aprender e reter qualquer tipo de 

informação, motiva o aprendizado, uma vez o professor, despertando a curiosidade dos 

alunos sobre algo que eles são naturalmente motivados para aprender, estarão melhor 

preparados para aprender coisas que normalmente consideram chatas ou difíceis 

(BERTUNCELLO; BORTOLETO, 2017). 

Ainda na primeira fase, os alunos foram divididos em grupos, sete grupos de      seis 

integrantes cada. O ensino em grupo se constitui técnica de ênfase coletiva que visa ao 

aproveitamento das possibilidades que o indivíduo traz de interagir com o outro, colocando-se, de 

forma paralela e complementar, as técnicas de ensino individualizado que centram mais as 

atenções nas diferenças individuais dos alunos.  

Repassaram-se informações sobre o tema que seria discutido, mas não acerca da 

ferramenta a ser utilizada. De maneira assíncrona, enviou-se, pela plataforma SIGAA, o material 

sugerido e o link para realização de download de um app leitor de QR Code gratuito. Enquanto os 

alunos faziam estudo, de modo independente sobre o tema, as professoras preparam os códigos 

QR Codes com o conteúdo a ser trabalhado. A cada IST, um QR Code correspondente (Quadro 1) 

e cinco QR Codes contendo o passo a passo da elaboração do mapa conceitual (Figura 1).  

Quadro 1. Relação de IST por QR Code. 

Figura 1. QR Codes com o passo a passo da elaboração do mapa conceitual sobre IST. 

Q

R Codes  

Temas  

1  Corrimento Vaginal  

2  Corrimento Uretral  

3  Úlceras Genitais e HPV  

4  Doença Inflamatória Pélvica (DIP)  

5  Hepatites Virais  

6  Sífilis adquirida, Sífilis em gestante e Sífilis congênita  

7  HIV/AIDS  
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Fonte: Pereira et al., 2019. 

Criaram-se os QR Codes, por meio de softwares disponíveis na internet, cujos dados 

puderam ser traduzidos em um código QR, mediante ferramentas de um gerador QR disponível, 

podendo ser traduzidos imagens, textos, vídeos, entre outros. Existem vários sites disponíveis 

para o efeito (VIEIRA; COUTINHO, 2013).   

A sala de aula foi preparada previamente e decorada com 12 QR Codes (sete que 

correspondiam cada um a uma IST ou a tema a ser discutido e cinco que se referiam ao passo a 

passo para elaboração do mapa conceitual). No momento que adentravam a sala, demonstravam 

curiosidade e interesse em descobrir de que maneira iriam trabalhar com aqueles códigos. Logo, 

utilizavam o smartphone e procediam à leitura do QR Code, assim, descobrindo com qual tema 

iriam trabalhar (Figura 2). 

 

Figura 2. Leitura do QR Code. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Fonte: Pereira et al., 2019. 

 

Após delimitação do tema a ser trabalhado, cada grupo era direcionado a proceder com a 

leitura de uma sequência de códigos que apontavam os aspectos que seriam abordados de cada 

tema (Figura 1), a saber: etiologia, sintomatologia, dados epidemiológicos, tratamento e 

prevenção. Configurou-se, assim, um panorama geral sobre a IST trabalhada, o qual serviu de 

base para elaboração de um mapa conceitual sobre o tema. 
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Observou-se que cada grupo obedeceu ao tempo cronometrado para leitura de cada QR 

Code correspondente aos tópicos a serem abordados, de modo que somente procediam com a 

leitura de um código, após a conclusão do tópico anterior. So (2011) explica que uma das 

vantagens do uso de QR Codes na educação é, justamente, a possibilidade de o professor poder 

controlar o timming de acesso aos QR Codes. 

Nesse momento, percebeu-se a importância de gestão de controle do tempo nas 

atividades, tanto entre os participantes quanto para execução da atividade integral. Na última 

etapa da atividade, após realização dos cincos passos, nos quais, após a leitura dos QR Codes os 

grupos, procediam construindo os mapas conceituais correspondentes ao tema, tiveram 10min 

para o fechamento dos mapas e, posteriormente, 10min para apresentação oral destes.  

Planejou-se o tempo de apresentação para cada grupo, tendo em vista que os mapas 

conceituais não são autoexplicativos, faz-se necessário que o(s) autor(es) explicite(m) os 

conceitos e as relações estabelecidas entre eles, não obstante, ressalta-se que embora possam 

ser usados para dar visão geral do tema em estudo, para fazer um bom mapa conceitual, é 

necessário que o idealizador saiba fazê-lo e que já tenha adquirido familiaridade sobre o assunto a 

ser organizado, o que motivou as docentes a enviarem o material para estudo e a discussão na 

primeira fase (LOREZENTI; SILVA, 2018). 

Construíram-se sete mapas conceituais. Estes são organizadores gráficos que 

representam o conhecimento, a partir de proposições que contêm três elementos: conceito inicial, 

termo de ligação e conceito final.  

Figura 3. Mapa Conceitual construído durante a atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Pereira et al., 2019. 

Considerações Finais 

A atividade relatada possibilitou repensar as práticas pedagógicas desenvolvidas na 

disciplina Saúde da Mulher, do Curso de Enfermagem. Observou-se a necessidade de 

professores e educadores (des) (re) construírem as práticas pedagógicas, bem como a 

metodologia das propostas de trabalho.  

A universidade e o ensino superior, de modo geral, agem em conformidade com as 

necessidades do grupo social que atende, então, as tecnologias não podem continuar sendo 

vistas apenas através das janelas das instituições, devem integrar o ambiente educacional e a 
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atividade pedagógica. Além disso, uma vez que fazem parte do contexto social de muitos 

indivíduos, então, é fato que estão sendo influenciados pelas mesmas, assim como pelo modo de 

pensar, agir e pela forma como o conhecimento social deste grupo é produzido.  

Neste trabalho, observou-se que a produção de QR Codes é de fácil acesso, em geral, e 

pouco dispendiosa, podendo ser inserida em contextos educativos, exigindo que o professor 

selecione os conteúdos que entenda (textos, imagens, websites), de acordo com objetivos e 

conteúdos curriculares previamente definidos, a fim de utilizá-la como ferramenta inovadora de 

trabalho. 

Compreender como emergem as técnicas de representação do conhecimento e a 

combinação de diversas estratégias de ensino, de forma a gerar modelos práticos que possam ser 

úteis a professores e alunos, é empreendimento promissor, o que foi possível observar, ao se 

utilizar os QR Codes como ferramentas para elaboração dos mapas conceituais. As novas 

demandas formativas da sociedade do conhecimento exigem a busca por respostas inovadoras 

para transformar o ensino de graduação. 
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Capítulo 46 
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RESUMO: O objetivo deste foi identificar como as TICS contribuem no ensino da matemática. 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, em que relata a necessidade de sua utilização nos 
ambientes de ensino aprendizagem e as dificuldades encontradas por professores. No processo 
de ensino aprendizagem as TICs vêm tomando espaço cada vez maior em ambientes 
educacionais destaca-se o uso de microeletrônica tais como: calculadoras, computadores e 
Datashow. A inclusão das TICs nos ambientes de ensino e aprendizagem proporciona o 
fortalecimento e a criação de conhecimentos voltados a realidade do discente. Durante o processo 
de investigação sobre uso das tecnologias da informação e comunicação (TICs) o seu uso ainda é 
muito restrito como ferramenta de aprendizagem. Os discentes que deveriam ser os atores 
principais do processo de construção do conhecimento usam as TICs como ferramenta de 
interação social, quando empregada no meio educacional os mesmo espera-se encontrar uma 
resposta pronta e acabada. 
 
Palavras-chaves:TIC. Ensino-aprendizagem. Matemática.  
 
ABSTRACT: The purpose of this was to identify how the ICT contribute to the teaching of 
mathematics. It is a bibliographic research, in which it reports the need for its use in teaching-
learning environments and the difficulties encountered by teachers. In the teaching-learning 
process, ICTs are becoming increasingly popular in educational environments, including the use of 
microelectronics such as calculators, computers and datashow. The inclusion of ICTs in teaching 
and learning environments provides the strengthening and creation of knowledge geared to the 
student's reality. During the research process on the use of information and communication 
technologies (ICTs), its use is still very restricted as a learning tool. The students who should be 
the main actors in the knowledge construction process use ICTs as a tool for social interaction, 
when used in the educational environment they are expected to find a ready and finished answer. 

 

Keywords: ICT. Teaching-learning. Mathematics. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
O presente artigo refere-se a uma pesquisa realizada bibliograficamente relatada a 

necessidade de sua utilização nos ambiente de ensino aprendizagem e as dificuldades 

encontradas por professores em especial os de matemática. As TICs são ferramentas de ensino 
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pouco utilizadas e conhecidas por alguns, e mesmo os que conhecem tornam suas aulas 

mecânicas por falta de recursos ou acesso a essa ferramenta com isso apresenta-se o presente 

artigo como fonte de informação voltada tanto para professores como alunos, e com isso espera-

se que tornem as atividades em ambientes de ensino aprendizagem mais dinâmico. 

No processo de ensino aprendizagem as Tecnologias da Informação e Comunicação tem 

a função de aproximar docentes e discentes, esse processo surge em meio a revolução industrial 

e vem tomando espaço como ferramenta de ensino. 

Com evolução tecnológica que via acontecendo a educação não poderia ficar de fora, 

assim as TICs seria empregada na estrutura educacional a fim de facilitar a transmissão do 

conhecimento, proporcionado que pessoas mais afastada tivesse acesso a educação, tanto 

educação básica como técnica e superior. 

A Lei de diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996), cita que todos os professores 

em efetivo exercício deve ter formação superior, com isso as TICs foram uma das principais 

ferramentas, para professores sem formação pudesse ter uma formação de qualidade em sua 

área de atuação. 

Dessa forma, procura-se saber como as TICs contribuem para o ensino da matemática? 

Portanto, o objetivo geral: Identificar como as TICS contribuem no ensino da matemática, e como 

objetivos específicos: Realizar o levantamento bibliográfico sobre as TICs no processo de ensino 

aprendizagem; e descrever o uso das TICs no ensino da matemática. 

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) NO PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM 
 
 

As novas tecnologias da informação e comunicação (TICs) surgiram no contexto em 

aproximadamente em 1970, contexto revolucionário em meio a terceira revolução industrial, 

baseada no conhecimento e na pesquisa as TICs foram gerando grande avanços nas tecnologias 

industriais otimizando os meios de produção (CARDOSO, 2015). 

As TICs estão presentes em todo o nosso cotidiano, não só nos processos tecnológicos 

industriais, mas também em toda a criação do homem, destaca-se ainda a importância dessa 

tecnologia no processo de ensino aprendizagem. No processo de ensino aprendizagem as TICs 

vêm tomando espaço cada vez maior em ambientes educacionais destaca-se o uso de 

microeletrônica tais como: calculadoras, computadores e Datashow e etc, visando a formação de 

seres pensantes capaz de produzir seu próprio conhecimento de forma mais autônoma, 

principalmente na disciplina de matemática, nesta disciplina vem sendo bastante utilizada como 

ferramenta metodológica no processo de ensino aprendizagem. 

Tratando-se processos educacionais salienta-se a formação de professores em 

instituições publicas por volta do ano 1990, foram elaborados muitos projeto de formação de 

professores em cumprimento ao artigo 1980 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) (BRASIL, 1996) 

que trata da inserção da Educação a Distancia (EAD): Art 80. “O poder Publico incentivará o 

desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distancia, e todos os níveis e 
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modalidade de ensino, e educação continuada.” 

Nesse período, a LDB determinou que no período de dez anos todos os professores que 

estiverem em efetivo exercício do magistério deveriam ter formação superior nas respectivas 

áreas de trabalho. No entanto com o enorme avanço das TICs os processos educacionais tiveram 

grandes impactos, proporcionando uma aprendizagem colaborativa em ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA) onde os colaboradores não precisariam esta no mesmo espaço físico, essa 

nova abordagem de produzir conhecimentos poderia ocorrer de duas formas distintas, ou seja, de 

forma assíncrona ou síncrona. 

De acordo com Moran (2006) “educar é colaborar para que professores e alunos 

transformem suas vidas em processos de aprendizagem...” Neste sentido, a utilização de 

pressupostos do ensino on-line (como a autonomia, a aprendizagem colaborativa, as 

comunidades virtuais de aprendizagem), na modalidade presencial pode fornecer subsídios 

teóricos, metodológicos e experimentais para modificá-la, criando, assim, o desenho de uma nova 

modalidade híbrida de educação, a educação semipresencial (VALENTE; PRADO & ALMEIDA, 

2003). 

As TICs proporcionam independência na produção e busca do conhecimento, devido ao 

meio tecnológico a qual o homem moderno esta inserido, permitindo que a maioria da população 

tenha acesso a informação e comunicação de forma rápida.  As TICs devem ser utilizadas como 

recurso mitológico para ajudar o discente na construção do conhecimento, deve-se fazer o uso 

consciente dessa tecnologia de forma que não tenhamos uma resposta pronta e acabada, ou seja, 

devemos desenvolver meio de consolidar e verificar se a resposta da situação problema apresenta 

realmente condiz com o contexto da questão. 

Em uma pesquisa realizada com professores que estavam cursando especialização no 

ensino da matemática e também com outros professores de diferentes áreas e alunos do ensino 

fundamenta e médio, todos os professores relataram ter conhecimento de alguma forma sobre as 

TICs e consideraram uma tendência pedagógica importe no auxilio da formação dos estudantes, 

ferramenta capaz de desenvolver a criação autônoma da aprendizagem de acordo com meio 

informatizado que nos encontramos condição que se inverte quando o aluno é questionado se o 

mesmo já foi apresentado a alguma tecnologia educacional, os mesmo afirmam que conhecem. 

Acredita-se que os discentes vejam a tecnologia apenas como ferramenta para se relacionarem 

socialmente, esquecendo que as TICs poderiam ser empregadas na formação e construção 

significativa de seres pensantes capazes de viver em sociedade e ao mesmo tempo capacitando-o 

para Realizarem trabalhos em grupo e sua inserção no mercado de trabalho. 

A necessidade de se comunicar através de grande distancias durante o período da guerra 

e durante a revolução industrial, foi o gatilho para construção de novas formas tecnológicas de 

informação e comunicação. Aos poucos as TICs foram sendo incorporada no processo de ensino 

aprendizagem, apoiando a pratica docente de professores. 

Todo processo de ensino aprendizagem tem início com a alfabetização dos educandos, 

com as tecnologias da informação e comunicação não se fez diferente,  é necessário inserir o 
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forma de abordagem inicialmente ao dia-a-dia do professor de matemática através de formações 

continuadas. Não se fazendo diferentes nossos alunados, apesar de estarem inserido no meio 

digital, não fazem usos das TICs de forma apropriada, fazendo necessária orientação do uso 

racional dessas tecnologias enfatizando o processo de construção significativo do conhecimento.  

A Base Nacional Comum Curricular em sua estrutura contempla competências e 

habilidades vinculadas a maneira de utilização das informações através das TICs: 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação 
de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais 
(incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, 
produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria 
na vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 2018) 

 

A inclusão das TICs nos ambientes de ensino e aprendizagem proporciona o 

fortalecimento e a criação de conhecimentos voltados a realidade do discente. Os processos de 

ensino impõem ao educador e ao educando desafios a papel da escola como ambiente capas de 

modica e preparar o ser para viver em sociedade e da mesma forma prepara-lo para dar 

continuidade a estudos mais elevados e insere- se no mercado de trabalho. 

 
USO DA CALCULADORA COMO RECURSO METODOLÓGICO DE ENSINO- 
APRENDIZAGEM 

 
O ábaco (figura 01) foi à primeira invenção criada para o calculo ao longo da historia 

criado pelos chineses aproximadamente no século VI A.C. Durante a evolução do processo 

educativo novas tecnologias foram sendo desenvolvidas afim de, intensificar o processo de ensino 

aprendizagem, sendo a calculadora um dos recursos mais antigos e disponíveis para o uso em 

sala de aula como ferramenta de ensino. 

 

Figura 1. Ábaco 

                            Fonte: (Descomplique Matemática) 

 

Em 1642, o ábaco sofreu uma grande evolução por meio do francês Blaise Pascal, o 

mesmo construiu um dispositivo capaz de realizar duas operações matemática (adição e 

subtração) a fim de ajudar seu pai em suas tarefas diárias (figura 02, ilustrativa) (ANDRADE, 

2019). 
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Figura 2. Máquina de calcular 

            Fonte: (MARCOLIN, 2002) 

 
As calculadoras de bolso começaram a ser difundidas ainda na década de 1980, mas 

ainda não nenhum questionamento quanto sua utilização em sala de aula. Em 1998 quando 

lançados, os PCN de Matemática aborda essa  temática como “ a calculadora é um recurso útil 

para verificação e correção de erros” o documento ainda ressalta que “ a calculadora favorece a 

busca e a percepção de regularidades matemáticas” (BRASIL, 1996). 

Durante atividades realizadas com professores e alunos vimos a importância de se usar a 

calculadora em sala de aula como ferramenta de aprendizagem. No processo envolvido os alunos 

viram a calculadora apenas como ferramenta que lhes daria uma resposta, isso acontecia 

provavelmente pelas dificuldades que muitos ainda deveriam ter em trabalhar com operações 

básicas matemática. 

 
A MÁQUINA FALA 

 
Em determinada atividades e possível criar palavras através do manuseio adequado de 

uma calculadora simples. Basta digitar os números certos, invertendo a máquina de cabeça para 

baixo podemos ler a palavra escrita. Através de alguns exemplos, o professor pode motivar seus 

alunos a resolver ou criar expressões numéricas cujos resultados transformam-se em palavras 

que preenchem as lacunas de um texto, cruzadinhas ou até mesmo uma carta enigmática. Por 

exemplo, se o visor apresentar o número 705, a palavra escrita é SOL; já o número 0.735 origina a 

palavra SELO. 

Figura 3. Calculadora eletrônica 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                          Fonte: (MARCOLIN, 2002) 

http://www.ensinandomatematica.com/ensinando-expressoes-numericas-atraves-de-jogos-e-historias-ilustradas/
http://www.ensinandomatematica.com/ensinando-expressoes-numericas-atraves-de-jogos-e-historias-ilustradas/
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Para resolver uma expressão numérica na calculadora simples, de quatro operações, o 

aluno deverá utilizar regras de mesma forma como faria manualmente, pois essas máquinas estão 

programadas para efetuar os cálculos conforme forem teclados os números e as operações. 

Então, o conhecimento da ordem em que os cálculos devem ser efetuados e a prioridade dos 

sinais de associação (parênteses, colchetes e chaves) são imprescindíveis para ter êxito no 

trabalho. 

 

USO DE COMPUTADORES NO PROCESSO DE ENSINO - APRENDIZAGEM 

 
 

Com o advento da TICs os microprocessadores se tornaram bastante difundidos com isso 

veio a criação de computadores capazes de fazer cálculos muito maiores que os feitos na 

calculadora, ao logo dos anos os computadores foram tonando-se cada vez mais potentes assim 

nascem os supercomputadores, o homem tem se tornado cada vez mais atraído a utilizar essas 

ferramentas. 

Com a evolução dos computadores as formas de comunicação também proporcionara a 

criação da internet 1969 nos Estados Unidos Chamada de Arpanet4, tinha como função interligar 

laboratórios de pesquisa, hoje a internet conecta uma rede global transferindo uma grande 

quantidade de dados em um pequeno espaço de tempo. Tratando-se do processo educativo a 

comoção e a busca de conhecimentos em qualquer local (SILVA, 2001). 

Os computadores são ferramentas que mais vem sendo utilizada por profissionais de 

diversas áreas dos conhecimentos por engenheiros, médicos, arquitetos e professores, aqui em 

especial abordamos a utilização por profissionais da educação, devido a quantidade de software5 

criados para o processo de ensino aprendizagem em especial para o ensino da matemática, 

alguns como, Matlab, Geogebra, Cmap Tools etc. destacam-se ainda programas que facilitam a 

criação de textos, apresentações e planilhas. 

Os computadores mostra que tem sido uma das mais importantes  ferramentas de ensino, 

desde que a utilizamos de forma adequada, visto que hoje o seu uso esta sendo de forma 

deturpada, apenas por pessoas que pratica e estudam TI e áreas afins e poucos estudantes usam 

de maneira adequada, mas também há quem queira utilizá-los a fim de prejudicar aqueles 

interessados no sistema educativo, restringindo uma aprendizagem colaborativa. 

 
PLANILHAS ELETRÔNICAS (EXCEL) E O ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA 

 
As planilhas de texto estão disponíveis diversos corporações de forma gratuita e 

particulares, as mais conhecidas são Brofficecalc utilizado para sistema operacional linox e o 

Excel para windows fornecido pela Microsoft. 

O Excel proporciona a criação de tabelas e gráficos de forma simples e organizada 

facilitando a compreensão de dados, entretanto a utilização dessa ferramenta requer domínio 

sobre sua utilização pelo profissional, nesse caso o professor, requer uma analise preliminar se o 

aluno conhece a ferramenta e a seleção do conteúdo. 
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O Excel proporciona a criação de tabelas e gráficos de forma simples e organizada 

facilitando a compreensão de dados, entretanto a utilização dessa ferramenta requer domínio 

sobre sua utilização pelo profissional, nesse caso o professor, requer uma analise preliminar se o 

aluno conhece a ferramenta e a seleção do conteúdo. 

Em uma amostra de 50 professores 32% falaram que já utilizaram planilha eletrônica 

como ferramenta de ensino aprendizagem, o restante já utilizaram mas não em sala de aula, 

apenas para outros fins. 

 
Figura 4. Planilha do Excel 

                       Fonte: (Autoria Própria) 

 
 
CMAP TOOLS NO ENSINO- APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA 

 
 

CMAP Tools é um software gratuito com base na elaboração de mapas conceituais no 

sistema de aprendizagem significativa. Mapas conceituais são constituídos por caixas contendo 

conceitos, unidades e frases, definições entre outros, conectada entre se por palavras ou frases 

de ligação, facilitando a leitura por todos. 

Mapas conceituais são empregados a fim de construir procedimentos lógicos correlatos a 

cerca de determinados conhecimento, em especial conhecimento matemáticos, onde os mesmos 

não deve criar dificuldade em seu reconhecimento com outras estruturas logicas. Dessa forma, 

Moreira diz que: “Embora tenha uma organização hierárquica e, muitas vezes, incluam setas, tais 

diagramas não devem ser confundidos com organogramas ou diagramas de fluxo, pois não 

implicam sequencia, temporalidade ou direcionalidade, nem hierarquia organizacionais ou de 

poder” (MOREIRA, 19997, p.1). 

Com isso vemos a importância da forma que deve ser conduzido o conhecimento a cerca 

de mapa conceituais, onde devem mostrar com clareza as relações existentes entre objetos de 

conhecimentos, dessa maneira o CMAP tools proporciona a correta elaboração, podendo o 

discente que esta iniciando estudo 

com mapas conceituais ou que já tenha alguma experiência conduzir seus estudos com uso desse 

software de maneira mais direcionada. 
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 Os intrumentos citados acima, além da importância descritas, contribuem com o 

desempenho e desenvolvimento do sujeito, a saber: “Com o ato natural de brincar, o indivíduo 

está sempre em busca de parceria e de exploração de objetos. Comunica-se com seus pares, 

expressa-se de acordo com suas múltiplas linguagens, e descobre, por sua vez, as regras e aceita 

as decisões.” (DAMÁZIO & SEABRA, 2019, p. 116). 

 
CONCLUSÃO 

 
 

Durante o processo de investigação sobre uso das tecnologias da informação e 

comunicação (TICs) vimos que seu uso ainda é muito restrito como ferramenta de aprendizagem. 

Os discentes que deveriam ser os atores principais do processo de construção conhecimento 

usam as TICs apenas como ferramenta de interação social, quando empregada no meio 

educacional os mesmo espera-se encontrar uma resposta pronta e acabada. 

Enfatizamos a importância dos TICs como recurso metodológico no processo de ensino 

aprendizagem. Dessa forma, vê ainda um ponto a ser abordado, que seria enfatizar mais esses 

processos de aprendizagem em instituições de ensino superior, principalmente na formação de 

educadores. Também destacamos o uso de mapas conceituais, calculadora e planilhas 

eletrônicas como ferramenta de ensino aprendizagem, onde deveríamos ressaltar esse recurso em 

nossas atividades docentes. 
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