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PREFÁCIO

Este E-book é uma coleção de textos que apresenta resultados em torno 
da Formação de professores(as), Universidade e Educação Básica, sob a 
organização do Dr. Waldemar Borges de Oliveira Júnior; Me. Anderson Ercílio 
dos Reis Franco e Ma. Maria Adriana Leite. Nos deparamos neste rico material 
com debates de diversos pesquisadores sob múltiplos olhares em torno do 
conhecimento científico e linguagens.

Fazer a leitura deste exemplar, nos oportuniza conhecer diversas realida-
des no contexto educacional, realidades singulares, mas que em alguns momen-
tos se assemelham com a de tantos outros pesquisadores que trouxeram para nós 
suas vivências, experiências, angústias e sucessos.

Por esse motivo, reunimos nesta edição diversas temáticas de pesquisado-
res, que servirão de referência para a construção pertinente de (trans)formações 
no ensino. Em síntese, é uma obra rica de discussão e profundidade de pesquisas 
e trabalhos que são fundamentais para reflexões de questões educacionais de 
nosso tempo.

Nossos agradecimentos a todos, por não desistirem da educação e da 
construção do saber, mesmo diante de tantos obstáculos, onde ser professor é 
enfrentar diversos desafios.

Boa leitura e reflexão. 

Prof. Me. Anderson Ercílio dos Reis Franco
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APRESENTAÇÃO

Caro(a) Leitor(a), 
Esta obra, intitulada “Formação de professores(as), Universidade e 

Educação Básica: contribuições para as (trans)formações no ensino” é mais 
uma das inúmeras publicizações que abordam a temática da Formação de 
Professores(as), Universidade e o Ensino Básico no Brasil. Organizar uma pro-
dução sobre essas três dimensões (que são basilares do processo educativo de 
crianças e adolescentes), não é tarefa fácil, pelo contrário, exigiu uma seriedade, 
organicidade e responsabilidade, diante dos 43 (quarenta e três) trabalhos rece-
bidos para serem analisados. 

A escolha do objeto FORMAÇÃO DE PROFESSORES(AS), 
UNIVERSIDADE e EDUCAÇÃO BÁSICA, é acompanhado inicialmente, 
mediante a formação acadêmica e percurso profissional dos(as) organizado-
res(as): docentes da Escola Básica e da Universidade Pública brasileira. Além 
de considerar feições estruturantes para a formação cidadã, tão ressaltado nos 
documentos normativos do nosso país.

Assim, os capítulos aqui apresentados, dialogam com a formação docente 
como forma de transformar o ensino e sendo uma condição sine qua non para a 
construção do ser social no espaço acadêmico. Foi o que todas as produções des-
te ebook sinalizaram, seja mediante ao capítulo sobre a Educação das Relações 
Étnico-Raciais; Residência pedagógica; Estágio supervisionado; Letramento di-
gital; Jogos matemáticos; Metodologias ativas; Gestão escolar e dentre outras 
vertentes no âmbito da educação. 

Outrossim, todas as escritas das produções deste livro, potencializam para 
um cenário educacional que evidencie o(a) professor(a) e os(as) alunos(as) como 
agentes de transformações sociais. Ademais, desejo que esta publicização, opor-
tunize movimentos de reflexões sobre a escola e a formação de novos quadros. 
Meu desejo é de uma ótima leitura. 

Prof. Dr. Waldemar Borges de Oliveira Júnior (IEX/UNIFESSPA)
Fevereiro de 2023.
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ENSINO DE CIÊNCIAS E FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES(AS) NAS PRODUÇÕES DE ARTIGOS 

CIENTÍFICOS PUBLICIZADAS NO BRASIL (2019-2020)

Waldemar Borges de Oliveira Júnior1

Diana Lopes Monteiro2 

1. Notas preliminares 

A constituição da República Federativa do Brasil de 1988, diz que a edu-
cação é direito fundamental compartilhado entre Estado, família e sociedade, 
sendo ela um direito de todo e qualquer cidadão (BRASIL, 1988). No entanto, 
quando falamos em educação, há uma diversidade de áreas de conhecimentos 
que um indivíduo precisa aprender durante seu percurso estudantil/acadêmico, 
para que tenha consciência tanto sobre as áreas do conhecimento quanto sobre 
a sua cidadania e seu papel na construção de uma sociedade justa e igualitária 
para todos, aspecto pontuado pelas normativas legais brasileiras e reiterada por 
Oliveira Júnior e Ribeiro em 2021.

O direito em uma educação de qualidade, também é pontuado e reforça-
da pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n° 9.394/1996 
(BRASIL, 1996), onde ela diz que no Ensino Fundamental as crianças e adoles-
centes terão que desenvolver a capacidade de compreensão do ambiente natural 
e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade também o desenvolvimento da capacidade de aprendi-
zagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação 
de atitudes e valores. Através disso, a Ciências da Natureza (CN)3 é acionada 
como uma das áreas mais importante da educação brasileira, pois o Ensino de 

1 Professor Adjunto da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), atu-
ando no Instituto de Estudos do Xingu (IEX) no Curso de Licenciatura em Ciências Bio-
lógicas. Doutor em Educação em Ciências e Matemáticas pela Universidade Federal do 
Pará (UFPA). É integrante e pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Forma-
ção de Professores e Relações Étnico-Raciais (Núcleo GERA-NEAB/UFPA). waldemar.
junior@unifesspa.edu.br. 

2 Graduada em Licenciatura em Ciências Naturais pela Universidade Federal do Pará 
(Campus Universitário Tocantins-Cametá). dianamonteiro881@gmail.com.

3 CN será utilizado para simplificar o termo Ciências da Natureza.
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Ciências (EC)4, contribui para formação cidadã do aluno e também proporciona 
o senso crítico para tomar decisões acerca do conhecimento científico e o seu 
papel social diante da sociedade (SOUZA, 2021).

 Destacamos a necessidade deste capítulo, primeiramente por ir ao encon-
tro da legislação educacional e por considerarmos essencial cada vez mais, estu-
dos que dialoguem com o Ensino de Ciências e a formação de professores(as). 
Em nosso país, pesquisas (VIECHENESKI; CARLETTO, 2013; SOUSA, 2021) 
evidenciam o seu papel no compromisso com a formação integral dos alunos, 
sinalizando ainda, a imperiosidade de debater e fomentar suas próprias opiniões 
frente a situações que encontram no dia-a-dia. 

Nesse direcionamento, em 2019, Gullich e Vieira dialoga que nas últi-
mas duas décadas a preocupação com a formação de professores(as) de Ciências 
tem sido objeto de discussão, especialmente com a finalidade de garantir uma 
Alfabetização Científica (TEIXEIRA, 2013), contudo, como afirma o Brasil em 
2018, aprender ciência é somente isso e/ou a finalidade última do letramento, 
mas sim, o desenvolvimento da capacidade de atuação na sua inteireza, o que 
torna basilar para o exercício da cidadania.

 Destarte, para desenvolver no aluno as habilidades propostas pelo Ensino 
de Ciências, é necessário que o(a) professor(a) seja comprometido e empenha-
do a despertar em seus alunos a vontade de buscar novos conhecimentos que 
irão contribuir para sua formação cidadã. Ao pensarmos e falarmos em esco-
la, associamos, primeiramente, à figura docente, uma vez que, cada um de nós 
traz consigo a recordação daquele que, durante nossa vida discente, deixou sua 
imagem na memória. Esse professor exerce um papel essencial nos processos 
de mudança da sociedade ao contribuir com seu saber, valores e experiências 
na difícil tarefa de melhora na qualidade da escolarização (FERREIRA, 2014)

A profissão docente traz consigo a possibilidade de um trabalho dialéti-
co, movido pela relação entre o saber e o fazer, características que demanda do 
professor a busca por formação constante (VELASCO; MORAY; SILVA 2020). 
Esse processo de construção de conhecimento, pode ser vivenciado no exercício 
da pesquisa entrelaçado ao saber- fazer docente, isso permite que o professor 
tenha autonomia e competência no desenvolvimento de suas aulas, fazendo com 
que ele possa criar estratégias de ensino mais adequadas para seus alunos. Para 
Demo (2011), a pesquisa pode ser vista como princípio educativo:

“Pesquisa como princípio científico e educativo faz parte de todo proces-
so emancipatório, no qual se constrói o sujeito histórico autossuficiente, 
crítico e autocrítico, participante é capaz de reagir contra a situação de 
objeto e de não cultivar o outro como objeto. Pesquisa como diálogo é 

4 EC será utilizado para simplificar o termo Ensino de Ciências.
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processo cotidiano integrante do ritmo de vida, produto e motivo de in-
teresses sociais em confronto, base da aprendizagem que não se restrinja 
à mera reprodução; Na acepção mais simples, pode significar conhecer, 
saber, informar-se para sobreviver, para enfrentar a vida de modo cons-
ciente”. (DEMO, 2011. P.42- 43). 

O autor pontua que deve não deve haver a separação entre o ensino e a 
pesquisa, pois quem ensina é necessário pesquisar, e quem pesquisa é preciso 
ensinar. No educar pela pesquisa, o professor, como súdito capaz de desenvol-
ver habilidades que estimule seus alunos ao conhecimento emancipatório, pode 
desencadear um espaço onde todos possam ser ativos na construção da ciência 
durante o processo educativo, de modo que todos se sintam capazes para intera-
gir e aprender (VELASCO; MORAY; SILVA 2020).

Magalhães Júnior e Oliveira (2010), ressaltam que se faz necessário pen-
sar num currículo para formação de professores(as) para o Ensino de Ciências, 
para suprir novas dimensões do ensino.  Para isso, um dos pontos necessários é 
o mapeamento de produções acadêmicas que argumentam  a relevância da inte-
gração entre os conteúdos e áreas específicas da ciência que se localizam dentro 
da própria disciplina. 

Nesse âmbito, essa pesquisa tem como objeto de estudo o Ensino 
de Ciências e a formação de professores(as) em publicizações acadêmicas. 
Reiteramos aqui, a relevância nos estudos acadêmicos, pois o tema em questão 
sobre o Ensino das Ciências e formação docente, vem sendo discutidos a déca-
das passadas em um contexto de mudança (PENHA; MARCIEL, 2019).

Dessa forma, este trabalho trata-se de uma pesquisa do tipo “Estado da 
Arte” sobre o Ensino de Ciências e formação de professores(as). Conforme 
Ferreira elenca a mais de vinte anos, esse tipo de pesquisa é definido como de 
caráter bibliográfico, tende a trazer em comum o desafio de mapear e de dis-
cutir produções acadêmicas em diferentes campos do conhecimento, também 
são reconhecidas por realizarem uma metodologia de caráter inventariante e 
descritivo da produção acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar. 

Sobre os artigos que fazem parte da empiria deste capítulo, todos foram 
compilados em 2021 durante os meses de novembro e dezembro. Para isso, foi 
vital uma imersão no site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), utilizando os descritores “ensino de ciências” e “for-
mação de professores” no recorte temporal de 2019 a 2020. Justificamos esse 
recorte, pois a inicialização do levantamento decorreu no ano de 2021, e ainda, 
por meio da resolução de 20 de dezembro de 2019, que define as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Formação Inicial de Professores para a Educação 
Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores 
da Educação Básica (BRASIL, 2019).
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No levantamento inicial localizamos 557 pesquisas que abordavam os 
descritores utilizados, após as triagens e leituras dos títulos, resumos e intro-
dução, selecionamos 21 artigos científicos, pois eram somente estas, que tecem 
diálogos com nosso objeto central de discussão.

Após esses prolegômenos, o objetivo geral desta produção é apresentar o 
que dizem os artigos científicos sobre ensino de Ciências e formação de professores(as) nos 
anos de 2019 e 2020. Para alcançar tal premissa, analisamos os dados por meio 
da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016), buscando os questionamentos: a) 
qual o perfil por gênero, área do conhecimento e o vínculo acadêmico dos(as) 
autores(as) das produções?; b) quais são a literatura especializada que os(as) au-
tores(as) se consubstancia na escrita?; c) quais os principais resultados de cada 
produção?; d) quais os principais aportes teóricos-metodológicos?.

2. Que dizem os artigos científicos sobre o ensino de ciências e formação 
de professores(as)?

Nesta dimensão, vamos apresentar os dados das 21 produções/artigos 
que obtivemos durante o levantamento. No subtópico 2.1, será apresentado o 
perfil dos(as) pesquisadores(as), a área de conhecimento, assim como seu víncu-
lo/ou não acadêmico. Já no subtópico 2.2, abordaremos as características dos 
artigos, mencionando a literatura especializada e suas metodologias utilizadas 
para obtenção e análise dos seus resultados, assim como, apresentação de alguns 
resultados da pesquisa.

2.1 Os artigos científicos: perfil por gênero, área de conhecimento e os vínculos 
acadêmico

Em meio aos vinte e um artigos que compõem este trabalho, as pesqui-
sadoras representam o maior número de produções sobre a temática Ensino 
de Ciências e formação de professores(as) com o percentual de 67%. São res-
ponsáveis por esta parcela as autoras: a) Goi e Santos (2019) e Goi e Santos 
(2019b) que aborda aspectos estruturantes sobre a formação de professores(as) 
de Ciências da Escola Básica e os possíveis instrumentos metodológicos que 
visam a minimização de sua problemáticas; b) Bervian e Araújo (2019) traz 
reflexões sobre a constituição dos conhecimentos de professor pela investigação-
-formação-ação; c) Lima (2020) realizar um pesquisa do tipo estado da arte no 
Ensino de Ciências, especificamente com foco na formação docente para alunos 
com deficiência visual e d) Siqueira e Goi (2020) apresentam argumentos com 
base na literatura especializada sobre as problematizações no campo da forma-
ção de professores(as) e Ensino de Ciências.
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No que tange às produções acadêmicas desenvolvidas por pesquisadores, 
correspondem a 33%, e foram realizadas pelas seguintes autores: a) Güllich e 
Vieira (2019) que aborda a formação de professores(as) de Ciências para a pro-
moção do pensamento crítico no Brasil por meio do Estado da Arte; b) Faraum 
Junior, Constantino e Piasa (2020) apresentam um relato de experiência na 
Educação de Jovens e Adultos no Ensino de Ciências e c) Medeiros e Medeiros 
(2020) expressa a formação docente de Ciências no Brasil, consubstanciado por 
análises de alguns licenciaturas.

Cabe pontuar, que todos os trabalhos em tela, fazem uma discussão sobre 
a prática do Ensino de Ciências e suas contribuições para a formação de profes-
sores(as) da Educação Básica, ressaltando em todas as suas passagens a indispen-
sabilidade de uma reorganização e reformulação do processo formativo docente. 

Os(as) autores(as) dos artigos obtidos possuem vinculações acadêmicas pe-
las Universidades públicas brasileiras, são elas: Universidade Federal da Fronteira 
Sul (UFFS), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
(UFERSA), Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Universidade Estadual 
de Feira de Santana-BA (UEFS), Universidade Estadual de Londrina (UEL), 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Estadual de 
Santa Cruz (UESC/BA), Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) e 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). 

Observamos também que há duas instituições de rede privada como a 
Faculdade Centro Universitário Maurício de Nassau Mossoró (UNINASSAU) 
e a Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL). Conseguimos ainda, observar 
que Ringue, Amestroy e Correa (2019); Ruas e Mackedanz (2019); Bremm e 
Güllich (2020) e Faraum Junior; Constatino; Piasa (2020) estão inseridos em 
três Programas de Pós-Graduação diferentes como: Educação em Ciências 
(PPGE/FURG), Ensino de Ciências e Educação Matemática (PECEM/UEL), 
Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde (PPGECQVS/UFSM). Os 
dados apresentados em tela, são apresentados no gráfico 1.
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Gráfico 1 -Vínculo Institucional dos Pesquisadores Registrado na Plataforma Lattes

Fonte elaborada pelos autores (2023)

Com base na empiria, percebemos que dos 21 artigos, que totalizam 43 
autores(as), 22 pesquisadores(as) de ambos os sexos realizam suas pesquisas 
na Região Sul do Brasil, representados por Bervian e Araújo (2019), Velasco, 
Moray e Silva (2020), Ringue, Amistroe e Correa (2019), Bremm e Güillich 
(2020), Faraum Junior, Constatino e Piasa (2020), Goi e Santos (2019), Freitas e 
Queirós (2019), Ruas e Mackedanz (2019) e Güllich e Veira (2019) vale destacar 
que o autor Rui Marques Vieira é um pesquisador estrangeiro de Portugal. 

Além disso, 12 pesquisadores(as) de ambos os sexos fazem suas pes-
quisas na Região Sudeste, como: Penha e Marciel (2019), Santos et al (2019), 
Lima (2020), Lobo e Sousa (2020), Valdemarin (2020), Nunes e Galieta (2020). 
Manifestamos que não foi possível identificar na plataforma lattes, a autora Ruti 
da Silva Nunes. A Região Nordeste é representada por pesquisadores(a), tais 
como: Amorim e Bapitista (2020), Medeiros e Medeiros (2020), Ribeiro e Senado 
(2020). Os(as) autores(as), Siqueira e Goi (2020) e Siqueira et al (2020), atuam 
em regiões distintas entre Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil. Apresentamos o 
gráfico 2 com essas informações.



Waldemar Borges de oliveira Júnior | anderson ercílio dos reis Franco | maria adriana leite

(organizadores)

14

Gráfico 2: Regiões onde estão inseridos os pesquisadores registrados na plataforma lattes.

Fonte: Elaborada pelos autores (2023)

2.2 Os artigos científicos: características de pesquisa

Os suportes epistemológicos denotam uma interlocução ampla entre o 
enfoque temático com a literatura especializada. Contudo, há preponderância 
em relação a área de Ensino de Ciências (21%), a área de formação de profes-
sores(as) (34%) e em ambas as áreas Ensino de Ciências/formação de professo-
res(as) (45%). Entre as(os) autoras(es) integrantes da literatura, mencionadas(os) 
nos artigos, mencionamos: Antônio Nóvoa; Roque Ismael Güillich; Anna Maria 
de Carvalho; Isabel Alarcão; Selma Garrido Pimenta; Bernadete Gatti; Daniel 
Gil-Perez; João Coelho Neto e Pedro Demo.

Entre os anos de 2019 e 2020, encontramos pesquisas que seguem diver-
sas formas de organicidade e análise dos dados, destacamos algumas: a) pes-
quisa bibliográfica (GÜILLICH; VIEIRA, 2019; PENHA; MARCIEL, 2019; 
RINGUE; AMISTROE; CORREA, 2019; LIMA, 2020; SIQUEIRA et al., 
2020); b) pesquisa investigação (BERVIAN; ARAÚJO, 2019); c) análise docu-
mental (RINGUE; AMISTROE; CORREA, 2019, RUAS; MACKEDANZ, 
2019; FARAUM JUNIOR; CONSTATINO; PIASA, 2020; MEDEIROS; 
MEDEIROS, 2020; RIBEIRO; SENADO, 2020; SIQUEIRA; GOI, 2020; 
VALDEMARIN, 2020); d) observação participante (LOBO; SOUSA, 2020, 
SIQUEIRA; GOI, 2020; VELASCO; MORAY; SILVA, 2020); e) cartografia 
(RUAS; MACKEDANZ, 2019); e f) Oficina de projeto (LOBO; SOUSA, 2020).

Os artigos científicos, também foram publicizados em diversos periódicos 
científicos da área educacional, destacamos: a) Gôndola, ensino e aprendizagem 
de ciências; b) Revista Investigações em Ensino de Ciências; c)Revista Thema; 



FORMAÇÃO DE PROFESSORES(AS), UNIVERSIDADE E EDUCAÇÃO BÁSICA
C O N t R I B U I Ç õ E S  P A R A  A S  ( t R A N S ) F O R M A Ç õ E S  N O  E N S I N O  -  V O l U M E  1

15

d) Tear: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia; e) Ensino de Ciências 
e Tecnologia em Revista; f) Revista de Ensino de Ciências e Matemática; g) 
Revista EDUCA - Revista Multidisciplinar em Educação; h) Revista Research, 
Society and Development; i) Revista Ensaio de Pesquisa em Educação e Ciências; 
j) Revista Práxis Educacional; k) Caderno Brasileiro de Ensino de Física; l) 
Revista Entreideias: educação, cultura e sociedade; m) Revista Ibero-Americana 
de Estudos em Educação; n) Revista Alexandria; o) Revista Prática Docente; p) 
Revista Conexão e q) Periódico Cadernos de História da Educação. 

No que tange a alguns resultados dos artigos científicos, as pesquisadoras 
Goi e Santos, publicaram dois artigos referente ao tema Ensino de Ciências e 
formação de professores(as), tendo como resultados no primeiro artigo: a) que 
é perceptível o quanto os(as) professores(as) utilizam estratégias de ensino tra-
dicionais devido à falta de preparo e ao fato de que poucos, têm oportunidade 
e condições de frequentar um curso de formação para superar determinadas 
lacuna. Na segunda pesquisa, b) verificou-se que o processo formativo traba-
lhado com docentes da Escola Básica, viabilizou possibilidades no que toca aos 
aspectos pedagógicos e epistemológicos no trabalho docente.

Nesse mesmo sentido, Siqueira e Goi (2020) constata que o desenvolvi-
mento de metodologias alternativas de ensino, contribui para o aperfeiçoamento 
profissional. O trabalho destaca a importância de cursos de formações, como 
aprofundamento de diálogos e troca de experiências entre professores(as) da es-
cola, licenciandos e professor do Magistério Superior. 

A pesquisa de Santos et al (2019) que tem como foco de investigação o 
Ensino de Ciências e formação de professores(as), aborda episódios que explici-
tam momentos de coaprendizagem entre os formadores e entre os discentes das 
diferentes áreas, acrescentando que as pesquisas na formação docente apontam 
a necessidade de aprofundarmos ainda mais os nossos estudos sobre as oportu-
nidades de diálogo entre as áreas do conhecimento por duas ou mais vozes e a 
coaprendizagem dessa ação.

3. Considerações finais

Por meio deste “estado da arte” apresentamos pesquisas desenvolvidas 
entre os anos de 2019 e 2020 sob a temática do Ensino de Ciências e formação 
de professores(as). Concluímos que aproximadamente 57% dos trabalhos desen-
volvidos no recorte são contribuições de pesquisas realizadas por instituições 
federais e 43% desenvolvidos por instituições estaduais. 

No desenvolvimento desta pesquisa, ainda observamos que há uma pre-
dominância de pesquisadoras com 67% das produções. Em relação a região com 
maior volume de pesquisas, o Sul demonstrou um quantitativo sobre as demais 



Waldemar Borges de oliveira Júnior | anderson ercílio dos reis Franco | maria adriana leite

(organizadores)

16

regiões pesquisas sobre o objeto. Todavia, não significa que as demais regiões 
não publicam sobre formação docente, mas ainda, é parca as produções publici-
zadas na Região Norte brasileira (em comparativo com outras regiões). 

Vale ressaltar que observamos um elevado número de pesquisadores(as) 
vinculados ao Ensino Superior, isso significa que existe um interesse da parte 
deles(as) sobre a temática Ensino de Ciências e formação de professores(as), isso 
leva ao desenvolvimento de novas pesquisas e consequentemente o surgimento 
de novos pesquisadores.

Referências

AMORIM, Camilla Ferreira; BAPTISTA, Geilsa. A consideração da di-
versidade cultural no ensino de ciências: percepções de futuros professores. 
Gôndola, ensino e aprendizagem de ciências, v. 15, n. 3, p. 444-459, 2020. 
Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/347566365_A_con-
sideracao_da_diversidade_cultural_no_ensino_de_ciencias_percepcoes_de_fu-
turos_professores.  Acesso em: 10 jan 2023. 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. 3ª reimpr. da 1ª ed. revista e amplia-
da. Tradução Luis Antero Reto, Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016.

BERVIAN, Paula Vanessa; ARAÚJO, Maria Cristina Pansera de. A comunida-
de autorreflexiva na constituição dos conhecimentos de professor pela investi-
gação-formação-ação. Gôndola, ensino e aprendizagem de ciências, v. 15, n. 
1, p 118-134, 2019. Disponível em: https://www.academia.edu/42335391/A_
comunidade_autorreflexiva_na_constitui%C3%A7%C3%A3o_dos_conheci-
mentos_de_professor_pela_investiga%C3%A7%C3%A3oforma%C3%A7%-
C3%A3o_a%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 10 jan 2023.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Bra-
sil. Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 12 jul 2022.

BRASIL. Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Senado 
Federal, Brasília, 2017. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bi-
tstream/handle/id/529732/lei_de_diretrizes_e_bases_ 1ed.pdf. Acesso em: 11 
out 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). Educação é a Base. Brasília, MEC/CONSED/UNDIMI, 2018. 
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_
EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 12 jul 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP 2/2019. Diário 
Oficial da União, Brasília, Seção 1, pp. 46-49, 2019. Disponível em: http://
portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=-
135951-rcp002-19&category_slug=dezembro-2019-pdf&Itemid=30192. Acesso 
em: 28 de jul 2022.



FORMAÇÃO DE PROFESSORES(AS), UNIVERSIDADE E EDUCAÇÃO BÁSICA
C O N t R I B U I Ç õ E S  P A R A  A S  ( t R A N S ) F O R M A Ç õ E S  N O  E N S I N O  -  V O l U M E  1

17

BREMM, Danielle; GÜLLICH, Roque Ismael da Costa. O papel da sistemati-
zação da experiência na formação de professores de ciências e biologia. Revis-
ta prárxis educacional, Vitoria da Conquista, Bahia, V. 16, N. 41, p. 319-342, 
2020. Disponível em: https://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/
view/6313/5098. Acesso em 30 de jul 2022.

DEMO, Pedro. Pesquisa, principio cientifico e educativo. 14 ed. São Paulo, 
Cortez, 2011.

FARAUM JUNIOR, David Pereira; CONSTANTINO, Leonel Vinicius; PIAS-
SA, Zuleika Aparecida Claro. O ensino de ciências e a educação de jovens e 
adultos: um relato sobre a prática pedagógica de uma professora. Reserarch, 
Society and Desevelopment, v. 9, n. 9, 2020. Disponível em: https://www.
researchgate.net/publication/344008074_O_ensino_de_Ciencias_e_a_Educa-
cao_de_Jovens_e_Adultos_um_relato_sobre_a_pratica_pedagogica_de_uma_
professora. Acesso em: 10 jan 2023

FERREIRA, Jacques de Lima. Formação de professores: Teoria e práti-
ca pedagógica. 23 de dez. de 2014. Disponível em: https://pt.scribd.com/
read/405836873/Formacao-de-professores-Teoria-e-pratica-pedagogica, acesso 
em: 13 jul 2022.

FERREIRA, Norma Sandra de Almeida. As pesquisas denominadas “estado 
da arte”. Educação & Sociedade, ano XXIII, no 79, 2002. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/es/a/vPsyhSBW4xJT48FfrdCtqfp/?format=pdf&lan-
g=pt. Acesso em: 25 de jul 2022.

FREITAS, Wéllica Patrícia Souza de; QUEIRÓS, Wellington Pereira de. O 
cenário das pesquisas sobre formação de professores de ciências na perspecti-
va progressista. Investigações em Ensino de Ciências, v.24 (1), pp. 154-178, 
2019. Disponível em: https://www.proquest.com/openview/6d0a640617b3ae-
09547f2914adc51178/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2032603. Acesso em: 28 de 
jul 2022.

GÜLLICH, Roque Ismael da Costa; VIEIRA, Rui Marques. Formação de pro-
fessores de ciências para a promoção do pensamento crítico no brasil: estado 
da arte. Revista – ENCITEC, v. 9, n. 2, 2019. Disponível em: https://www.
researchgate.net/publication/334780625_FORMACAO_DE_PROFESSO-
RES_DE_CIENCIAS_PARA_A_PROMOCAO_DO_PENSAMENTO_CRI-
TICO_NO_BRASIL_ESTADO_DA_ARTE. Acesso em 10 jan 2023.

GOI, Mara Mara Elisângela Jappe; SANTOS, Flávia Maria Teixeira dos. 
Aprofundamento teórico-metodológico da resolução de problemas na forma-
ção de professores de ciências. Revista Thema, v.16, n.1, p.96-114, 2019. Dis-
ponível em: https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/down-
load/1031/1062. Acesso em: 10 jan 2023.

GOI, Mara Mara Elisângela Jappe; SANTOS, Flávia Maria Teixeira dos. As-
pectos metodológicos da resolução de problemas na formação de professores 
de ciências da natureza. Revista TEAR, Canoas, v.8, n.1, 2019. Disponível 



Waldemar Borges de oliveira Júnior | anderson ercílio dos reis Franco | maria adriana leite

(organizadores)

18

em: https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/tear/article/view/3260/2309. 
Acesso em: 10 jan 2023.

LIMA, Maria da Conceição Barbosa. Literatura e Arte no ensino de Ciências: 
a formação de professores para alunos com deficiências visuais no Ensino 
Fundamental. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 37, n. 2, p. 718-729, 
2020. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/
view/2175-7941.2020v37n2p718/43911. Acesso em: 10 jan 2023.

LOBO, Mônica Alves; SOUSA, Guaracira Gouvêa de. Alimentação, artes e 
ensino de ciências: articulação para a formação de professores. Revista En-
treideias, Salvador, v. 9, n. 3, p. 67-87, 2020. Disponível em: https://periodicos.
ufba.br/index.php/entreideias/article/download/34549/23607. Acesso em: 
10 jan 2023.

MAGALHÃES JÚNIOR, Carlos Albertos; PIETROCOLA, Mauricio. A for-
mação dos professores de Ciências para o Ensino Fundamental. In :Anais do 
XVI Simpósio Nacional de Ensino de Física da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, 2005. Disponível em: esearchgate.net/publica-
tion/242776081_A_FORMACAO_DOS_PROFESSORES_DE_CIENCIAS_
PARA_O_ENSINO_FUNDAMENTAL/link/5a1c484f45851514b5305560/
download. Acessado em: 14 out 2022.

MEDEIROS, Emerson Augusto de; MEDIEROS, Mário Luan Silva de. Licen-
ciaturas em ciências biológicas: análise de currículos de formação de professo-
res para o ensino de ciências e biologia. Revista RIAEE, Araraquara, v. 15, n. 
4, p. 1967-1990, 2020. Disponível em: https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoa-
mericana/article/download/13642/9564/43579. Acesso em: 10 jan 2023.

NUNES, Rute da Silva; GALIETA, Tatiana. Formação para a cidadania e 
ensino de ciências: reflexões a partir do estágio supervisionado. Alexandria: 
R. Educ. Ci. Tec., Florianópolis, v. 13, n. 2, p. 51-74, 2020.  Disponível em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/63166/44732.  
Acesso em: 10 jan 2023.

OLIVEIRA JÚNIOR, Waldemar Borges de; RIBEIRO, Raiane Monteiro. da 
Mapeamento de teses, dissertações e artigos sobre ensino de ciências da natu-
rez a e educação escolar quilombola (2016-2020).  ReviVale, Araçuaí, v. 2, n. 
2, jul. 2022/ago. 2022. Disponível em: https://revivale.ifnmg.edu.br/index.
php/revivale/article/view/86/28. Acesso em: 25 jan. 2023.

PENHA, Pedro Xavier da; MARCIEL, Maria Delourdes. Mapeamento do 
enfoque CTS e o saberes docentes na formação de professores de ciências. 
REnCiMa, v. 10, n.3, p. 148-167, 2019. Disponível em: https://revistapos.
cruzeirodosul.edu.br/index.php/rencima/article/download/2134/1135.Aces-
so em: 10 jan 2023.

RIBEIRO, Andrea; SENADO, Luciana. Formação docente: o perfil dos pro-
fessores de ciências dos anos finais do ensino fundamental. Revista Prática 
Docente (RPD) Inst. Federal Mato Grosso, v. 5, n. 2, p. 1234-1255, 2020. 



FORMAÇÃO DE PROFESSORES(AS), UNIVERSIDADE E EDUCAÇÃO BÁSICA
C O N t R I B U I Ç õ E S  P A R A  A S  ( t R A N S ) F O R M A Ç õ E S  N O  E N S I N O  -  V O l U M E  1

19

Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/346680043_Forma-
cao_docente_o_perfil_dos_professores_de_ciencias_dos_anos_finais_do_Ensi-
no_Fundamental. Acesso em: 10 jan 2023.

RIGUE, Fernanda Monteiro; AMESTOY, Micheli Bordoli; CORRÊA, Gui-
lherme Carlos. O ensino de ciências e a formação de professores: a criança e a 
alfabetização cientifica. Res., Soc. Dev. 8(10), 2019. Disponível em: https://
www.redalyc.org/journal/5606/560662201034/560662201034.pdf. Acesso 
em: 10 jan 2023.

RUAS, Franciele Pires; MACKEDANZ, Luiz Fernando. A emergência da abor-
dagem interdisciplinar em cursos de licenciatura. EDUCA – Revista Multidis-
ciplinar em Educação, Porto Velho, v. 6, n° 15, p. 227-248, 2019. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/339993687_A_emergencia_da_abor-
dagem_interdisciplinar_em_cursos_de_licenciatura. Acesso em: 28 de jul 2022.

SANTOS, Armando Gil Ferreira dos et al. A formação de professores de 
ciências na perspectiva interdisciplinar sobre a flutuação para vida no planeta: 
pelos caminhos da co-docência. Revista Ensaio, Belo Horizonte, v.21, 2019. 
Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/334186826_A_FOR-
MACAO_DE_PROFESSORES_DE_CIENCIAS_NA_PERSPECTIVA_IN-
TERDISCIPLINAR_SOBRE_A_FLUTUACAO_PARA_VIDA_NO_PLANE-
TA_PELOS_CAMINHOS_DA_CO-DOCENCIA. Acesso em: 10 jan 2023.

SIQUEIRA, Gisele Carvalho de et al. Tecnologias digitais da informação e 
comunicação (TDIC), formação de professores e conteúdo de zoologia: um 
mapeamento em publicações nacionais no âmbito do ensino de ciências. Re-
serarch, Society and Desevelopment, v. 9, n. 7, 2020. Disponível em: https://
www.researchgate.net/publication/342139586_Tecnologias_Digitais_da_Infor-
macao_e_Comunicacao_TDIC_formacao_de_professores_e_conteudos_de_
Zoologia_um_mapeamento_em_publicacoes_nacionais_no_ambito_do_Ensi-
no_de_Ciencias. Acesso em: 10 jan 2023.

SIQUEIRA, Vanessa Fagundes; GOI, Mara Elisângela Jappe. Formação 
de professores: resolução de problemas no ensino de ciências da nature-
za. Revista Conexão UEPG, Ponta Grossa, Paraná v. 16, n. 1, 2020. Dis-
ponível em: https://www.revistas2.uepg.br/index.php/conexao/article/
view/13570/209209212598. Acesso em: 10 jan 2023.

SOUSA, Ednaldo Carlos de. A importância do ensino de ciências na Edu-
cação de Jovens e Adultos. Revista Educação Pública, v. 21, nº 38, 19 de 
outubro de 2021. Disponível em: https://educacaopublica.cecierj.edu.br/arti-
gos/21/38/a-importancia-do-ensino-de-ciencias-na-educacao-de-jovens-e-adul-
tos. Acesso em: 19 jan. 2023.

TEIXEIRA, Francimar Martins. Alfabetização científica: questões para re-
flexão. Ciênc. Educ., Bauru, v. 19, n. 4, p. 795-809, 2013. Disponível em: ht-
tps://www.scielo.br/j/ciedu/a/cvyYXDxFtjVvMQygWwVTzrF/?format=pd-
f&lang=pt. Acesso em: 20 jan. 2023. 



Waldemar Borges de oliveira Júnior | anderson ercílio dos reis Franco | maria adriana leite

(organizadores)

20

VALDEMARIN, Vera Teresa. Circulação de modelos para o ensino de ciên-
cias naturais: o método de ensino intuitivo na transição entre império e repúbli-
ca. Caderno de História da educação, v. 19, n. 3, p. 1033-1050, 2020. Disponí-
vel em: https://seer.ufu.br/index.php/che/article/view/56874/29704. Acesso 
em: 10 jan 2023.

VELASCO, Bárbara Gonçalves Fenille; MORAY, Alexandre Tadachi; SILVA, 
Daniela Rodrigues da. A utilização de pressupostos do educar pela pesquisa na 
organização e oferta de um curso de extensão para a formação continuada de 
professores de ciências. Revista Conexão UEPG, Ponta Grossa, Paraná v.16, 
p. 01-19, 2020. Disponível em: https://revistas2.uepg.br/index.php/conexao/
article/view/15569/209209213587. Acesso em: 10 jan 2023.

VIECHENESKI, Juliana Pinto; CARLETTO. Marcia. Por que e para quê en-
sinar ciências para crianças. R. B. E. C. T., v. 6, núm. 2, mai-ago.2013. Dispo-
nível em: https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/viewFile/1638/1046. 
Acesso em: 21 jan. 2023.



21

EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA 
ESCOLA: UMA REVISÃO NARRATIVA 

DA LITERATURA

Joaklebio Alves da Silva1

Weslley Albino da Silva2

Sabrina Meyrellis Costa de Araújo3

Gleyciane Luiza Freire de Souza4

1. Introdução

A Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER) pressupõe a inclusão 
da história e da cultura dos diferentes grupos étnico-raciais no currículo esco-
lar, com especial atenção ao contexto onde a escola está inserida e aos grupos 
historicamente estigmatizados (ARAÚJO; GIUGLIANI, 2014). Para Caprini e 
Deorce (2018), a educação, no contexto do multiculturalismo, torna-se a princi-
pal estratégia para a construção da sociedade multicultural e, por isso, devemos 
considerar que uma educação comprometida multiculturalmente é aquela capaz 
de proporcionar o repensar sobre as ações e relações cotidianas de discriminação 
e de preconceito, e de questionar o monoculturalismo e o etnocentrismo presen-
tes na sociedade, inclusive nas escolas.

A história da educação no Brasil, no tocante à população negra, demonstra 
o quanto o passado de escravização interferiu no acesso e permanência no espaço 
escolar e conferiu a população negra um lugar marginalizado na construção da 
história do país (LEITE; SANTOS, 2016). Ainda para os autores, é possível obser-
var que na escola, os materiais didáticos e os conteúdos curriculares ainda são um 
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Graduada em Letras/Português com habilitação em Inglês (UPE). E-mail: profsabrina-
meyrellis@gmail.com.

4 Graduada em Licenciatura em Ciências Biológicas (UPE). E-mail: gleycianeluiza5@
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forte aliado da naturalização do preconceito e da discriminação étnico e racial.
Silva et al., (2018) reforçam, em um de seus estudos, que construir Educação 

das Relações Étnico-Raciais na perspectiva contra o racismo, ou seja, antirracista, 
potencializa a construção de uma sociedade mais democrática, justa e equânime, 
na medida em que é possível transformar ideologias racistas que ainda absorvem a 
sociedade brasileira e suas instituições, a exemplo das instituições escolares.

Segundo Silva (2007, p. 490, grifo nosso):

A educação das relações étnico-raciais tem por alvo a formação de cida-
dãos, mulheres e homens empenhados em promover condições de igual-
dade no exercício de direitos sociais, políticos, econômicos, dos direitos 
de ser, viver, pensar, próprios aos diferentes pertencimentos étnico-ra-
ciais e sociais. Em outras palavras, persegue o objetivo precípuo de desen-
cadear aprendizagens e ensinos em que se efetive participação no espaço 
público. Isto é, em que se formem homens e mulheres comprometidos 
com e na discussão de questões de interesse geral [...].

Para isso, atualmente temos como marco legal a Lei 10.639/2003 que 
alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), trazendo a 
obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Afro-brasileira para o currículo 
escola (BRASIL, 2003), assim como para a formação de professores e de profes-
soras. Essa legislação completou, em janeiro de 2023, 20 anos de sua aprovação 
que ocorreu no governo Lula, atendendo a luta dos Movimentos Sociais Negros. 
Em 2008, a Lei 10.639/2003 foi modificada pela Lei 11.645/2008 trazendo 
também a obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Indígena, conquis-
ta significativa do Movimento Social Indígena. A referida legislação subsidia o 
processo de Educação das Relações Étnico-Raciais no contexto educacional, 
considerando as diversas etapas e modalidades de ensino da Educação Básica.

É importante destacar que existem avanços com relação ao cumprimen-
to da Lei 10.639/2003, a exemplo podemos citar a inclusão de disciplinas de 
Educação das Relações Étnico-Raciais nos cursos de formação de professores/
as e os impactos positivos que elas causam na formação docente e, consequen-
temente, nas escolas conforme podemos constatar nos estudos de Silva (2022) e 
Silva e Araújo (2022).

Neste contexto, o presente capítulo objetiva refletir acerca das discussões 
em torno da Educação das Relações Étnico-Raciais no contexto escolar brasi-
leiro de modo a perceber a abordagem, ou não, da temática étnico-racial nos 
currículos escolares e na prática docente pelo viés da Lei 10.639/2003, enquanto 
legislação base para tratar a temática no âmbito educacional brasileiro.
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2. Percurso metodológico

O estudo é de abordagem qualitativa e se configura enquanto uma pesqui-
sa do tipo revisão da literatura narrativa. Para Mendes, Silveira e Galvão (2008), 
a revisão narrativa consiste na busca por estudos de modo a não esgotar as fontes 
de informações, cuja seleção dos trabalhos a serem analisados e interpretados 
pode estar ligada à subjetividade dos/as autores/as da pesquisa. Portanto, con-
sideramos que a pesquisa bibliográfica do tipo narrativa se caracteriza como 
fundamental para discutir temáticas de estudo dos/as pesquisadores/as.

O material analisado é constituído de cinco artigos científicos disponíveis 
na base de dados Scielo (Scientific Electronic Library Online) localizados a partir 
dos descritores “Educação das Relações Étnico-Raciais AND escola”, dois capítulos 
de livros, duas monografias de curso de especialização (Pós-Graduação lato Sensu) 
e um texto publicado em website. Todo o material analisado aborda o objeto de 
pesquisa cujo tema central é a Educação das Relações Étnico-Raciais na escola.

Cabe destacar que o estudo foi realizado, entre os meses de novembro e de-
zembro de 2022, enquanto atividade final da disciplina Metodologia Científica 
ofertada no curso de especialização em Gestão e Coordenação na Educação 
no qual os autores e as autoras estão vinculados/as pelo Núcleo de Educação 
a Distância da Universidade de Pernambuco (NEaD/UPE), Polo Carpina-PE. 
Desta forma, a escolha do material coletado e analisado seguiu os critérios esta-
belecidos previamente pela disciplina do referido curso em conformidade com 
as pesquisas bibliográficas do tipo narrativa.

3. Resultados e discussão: o que os materiais analisados revelam acerca da 
ERER nas escolas?

A Educação das Relações Étnico-Raciais no contexto escolar é uma te-
mática que vem sendo discutida, mais enfaticamente, com a aprovação da Lei 
10.639/2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
trazendo a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-brasileira nos 
currículos da Educação Básica nas mais diversas áreas do conhecimento.

Para discutir a ERER no meio escolar, inicialmente consideramos a pes-
quisa desenvolvida por Ferreira (2020) intitulada “Relações étnico-raciais na escola 
pública”, texto publicado na Revista Pesquisa e Debate em Educação. O trabalho 
trata da apresentação dos resultados da pesquisa de mestrado da autora que ana-
lisou o currículo, as práxis pedagógicas após a aplicação da Lei 10.639/2003 e 
as relações étnico-raciais de estudantes do Colégio Estadual Mário Costa Neto, 
em Salvador, Bahia.

A autora apresenta uma introdução da temática, discutindo sobre o 
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surgimento da legislação que alterou a LDB, trazendo a obrigatoriedade do en-
sino de História e Cultura Afro-brasileira, dando os devidos créditos à luta e 
resistência do Movimento Social Negro. A pesquisa desenvolvida por Ferreira 
(2020) revela que o Projeto Político-Pedagógico da escola campo de pesquisa 
inclui temáticas em torno das diferenças, entretanto, existe uma grande lacuna 
entre o que está posto no documento e a prática pedagógica da escola.

O estudo se mostra importante para a discussão da ERER na Educação 
Básica pelo fato de mostrar à necessidade de haver políticas públicas de fiscaliza-
ção da implementação da Lei 10.639/2003, assim como, a necessidade dos cursos 
de formação docente e Secretarias Municipais e Estaduais de Educação discuti-
rem com os professores e as professoras a temática da História e Cultura Afro-
brasileira para que se tenham condições epistemológicas, didáticas e metodológi-
cas para trabalhar a temática no chão das escolas em uma perspectiva antirracista.

Defesa semelhante a esta é posta pelo texto intitulado “Por uma Educação 
das Relações Étnico-Raciais”, de autoria de Araújo e Giugliani (2014), quando 
o autor e a autora advogam que mesmo após mais de uma década de aprova-
ção da Lei 10.639/2003 fica evidente que as escolas no Brasil ainda não imple-
mentaram o que é proposto em caráter obrigatório pela legislação (ARAÚJO; 
GIUGLIANI, 2014).

Este trabalho constrói uma discussão introdutória em torno da temática 
étnico-racial na escola, resgatando a contribuição do Movimento Social Negro 
na garantia de políticas afirmativas que considerem a população negra nas es-
colas, incluindo os seus currículos prescritos. A autoria traz um debate sobre 
a ERER, com foco nesse processo de educar para as relações étnico-raciais, 
assim como os entraves e perspectivas de efetivação da Lei 10.639/2003 no 
meio escolar, com ênfase nos desafios e possibilidades de implementação da lei 
(ARAÚJO; GIUGLIANI, 2014).

Enquanto principais resultados, o autor e a autora defendem que é 
necessário:

[...] transformar os diferentes espaços educacionais, formais e não formais, 
em espaços de inclusão, respeito, valorização da diversidade étnico-racial 
e cultural, de forma que todos se sintam contemplados no seu modo de 
ser, agir, pensar e viver em grupo, em sociedade. É preciso, também, a 
criação de política educacional que fortaleça as já existentes e que quei-
ram, de verdade, incluir as culturas negadas e silenciadas no currículo sem 
reduzi-las a uma série de lições ou unidades didáticas isoladas (ARAÚJO; 
GIUGLIANI, 2014, p. 17-18).

A Lei 10.639/2003 é uma legislação que temos como artefato de luta 
para reivindicar direitos já garantidos para a população negra no contexto esco-
lar, principalmente quando estamos à defesa de uma educação que considere às 
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diferenças em um processo de equidade sob uma perspectiva antirracista.
Nessa direção, Gomes (2011) contribui para nossos estudos ao apre-

sentar o texto “Educação, relações étnico-raciais e a Lei 10.639/2003” que constrói 
uma discussão acerca da referida lei e seus desdobramentos como as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais, do ano de 
2004; o Plano Nacional de implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a ERER e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, 
do ano de 2009. Segundo a autora, a consideração da lei nas ações pedagógicas 
nas escolas requer uma mudança não apenas nas práticas pedagógicas e nas po-
líticas, mas também no imaginário pedagógico e nas relações estabelecidas com 
a diversidade da população negra (GOMES, 2011).

Do ponto de vista da escola brasileira, o texto evidencia as mudanças sig-
nificativas que advém da introdução da Lei 10.639/2003 na educação de modo 
a articular o respeito, valorização e reconhecimento da diversidade étnico-racial 
no âmbito escolar que é diverso e heterogêneo, inclusive quando nos referimos 
às questões de raça e etnia.

Gomes (2012) finaliza a discussão destacando a importância do papel da 
escola no cumprimento do debate posto pela legislação em questão, enfatizando 
que uma das formas de interferir na construção de práticas pedagógicas pautadas 
na diversidade étnico-racial é conhecer a história e a cultura africana e afro-bra-
sileira. Para além das palavras finais da autora, inferimos que é preciso conhecer 
essa história e estudar acerca da diversidade de metodologias que nos permitem 
didatizar os conhecimentos no contexto das nossas áreas de atuação na Educação 
Básica. Nesta perspectiva, Silva (2022) defende a fundamentação, na formação 
inicial de professores/as, da Educação Étnico-Racial Crítica5 que consiste no:

[...] processo educativo, de caráter sociopedagógico, responsável por for-
mar pessoas capazes de (re)conhecerem as tensas relações existentes entre 
os diferentes grupos étnico-raciais, que configuram o racismo na socieda-
de, por meio do ensino da história, cultura e identidade dos/as africanos/
as, afro-brasileiros/as e indígenas em uma perspectiva crítica e decolonial, 
comprometida com a transformação da realidade opressora na qual en-
contram-se inseridos/as (SILVA, 2022, p. 95-96.

Além de didatizar a temática nas aulas precisamos atentar as especifici-
dades da abordagem da ERER nas diversas modalidades de ensino. Para pen-
sarmos acerca disso elencamos para a discussão o texto “A Educação das Relações 
Étnico-Raciais na EJA: entre as potencialidades e os desafios da prática pedagógica” que 

5 Com relação à Educação Étnico-Racial Crítica, recomendamos a leitura da Tese. SILVA, J. 
A. Educação Étnico-Racial Crítica para o ensino de Ciências: descolonizando caminhos 
na formação inicial de professoras e professores de Biologia. 2022. 285f. Tese (Programa 
de Pós-Graduação em Ensino das Ciências) – Universidade Federal Rural de Pernambuco, 
Recife. Disponível em: http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8663
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tem como autoras Passos e Santos (2018). O trabalho “problematiza a prática 
pedagógica na educação de jovens e adultos a partir da pesquisa-ação, realizada 
entre coordenação pedagógica e professores, tendo como foco a educação das 
relações étnico-raciais” (PASSOS; SANTOS, 2018, p. 1).

As autoras contextualizam a pesquisa pensando a partir do racismo que 
confere as desigualdades étnico-raciais no contexto social, resgatando uma dis-
cussão temporal sobre a temática. Ao discutir o racismo, Passos e Santos (2018) 
caminham para o debate acerca da Educação das Relações Étnico-Raciais no 
âmago da Educação de Jovens e Adultos (EJA), destacando o que a LDB traz 
sobre essa modalidade de ensino e quais são as especificidades da EJA que dia-
loga com as questões étnico-raciais.

O texto apresenta uma proposta de ação didática amparada no ensino de 
História e Cultura Africana e Afro-brasileira na EJA, onde utilizou documen-
tos com problematizações de questões sobre a temática étnico-racial que foram 
trabalhadas em sala de aula com as turmas da referida modalidade de ensino. 
Assim como os estudos de Araújo e Giugliani (2014), e Ferreira (2020), Passos 
e Santos (2018, p. 23) também apontam que mesmo após mais uma década de 
aprovação da Lei 10.639/2003 ela “ainda não tem o nível de institucionalidade 
necessária nem nos currículos acadêmicos e nem nos currículos da educação 
básica, incluída a EJA”.

Essas considerações das autoras nos permite inferir que as modalidades de 
ensino escolar precisam refletir criticamente frente aos seus currículos, formação 
continuada e práticas pedagógicas para diagnosticar qual educação está sendo 
promovida nesses espaços educacionais e se as especificidades de cada nível e 
modalidade de ensino estão sendo considerados. Na EJA, em especial, é necessá-
rio pensarmos e questionarmos a todo o momento qual é o lugar da ERER nesse 
processo educativo e como a trajetória de vida dos sujeitos da EJA estão sendo 
contextualizadas no contexto da escola, principalmente por considerar que a po-
pulação que ocupa essa modalidade de ensino é majoritariamente negra.

Outra modalidade de ensino que merece atenção no tocante a ERER é a 
Educação do Campo. Sobre ela temos a pesquisa “A Educação Étnico-Racial em es-
cola do campo: um processo de construção” de autoria de Oliveira (2017). A pesquisa 
objetivou analisar as relações étnico-raciais no currículo escolar a partir da Lei 
10.639/2003 em uma escola do campo no município de Sobrado-PB.

O autor faz uma discussão sobre as relações étnico-raciais no Brasil, des-
tacando o panorama nacional com ênfase na trajetória histórica e na invisibili-
zação do povo negro na sociedade; aborda uma discussão sobre a criança e o 
acesso ao espaço escolar, sobretudo nas escolas do campo e o processo de edu-
car para as relações étnico-raciais nesse meio. Na oportunidade, Oliveira (2017) 
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traz a Lei 10.639/2003, analisando seu contexto de criação e caminhando para 
pensar na aplicabilidade da lei, os desafios a serem alcançados, o sentido das 
relações étnico-raciais no currículo escolar à luz dessa legislação e a ERER a 
partir das políticas públicas.

Como principais resultados, o autor verificou “práticas que não valorizam 
a diversidade cultural das pessoas, se mantendo em um ensino fora da equidade 
racial” (OLIVEIRA, 2017, p. 50). Olhando para o contexto da Educação do 
Campo, semelhante à Educação de Jovens e Adultos, enxergamos a necessidade 
de valorização étnica e racial da história e cultura desse povo. O público que 
frequenta a Educação do Campo são pessoas que constituem a população negra 
e que tem conhecimentos locais que contribuem para o processo de ensino e de 
aprendizagem nas escolas.

Nessa direção o texto intitulado “Fundamentos para práticas pedagógicas: 
Lei 10.639/2003 e Educação para as Relações Étnico-Raciais no ensino de Ciências e 
Biologia” (SILVA; SILVA; BOTELHO, 2021) nos brinda com uma discussão 
ampla acerca dos fundamentos de práticas de ERER como forma de implemen-
tação da legislação que trata da temática nas escolas. No estudo, os autores e a 
autora lançam a etnobiologia e a etnoecologia que podem e devem:

Ser aplicadas nos diferentes contextos, pois os conhecimentos estão li-
gados aos objetivos estudados na disciplina de Ciências e Biologia e têm 
origem na cultura quilombola podendo auxiliar para melhor compreensão 
de assuntos para alunos/as que residem em outros contextos, principal-
mente quando estamos tratando de questões ambientais. Ações como es-
sas fazem com que o conhecimento da cultura afro-brasileira e africana 
seja (re)conhecido pelas demais populações demostrando as práticas 
ambientais que perpassam de geração em geração beneficiando toda a 
sociedade (SILVA; SILVA; BOTELHO, 2021, p. 255-256, grifo nosso).

A discussão de Silva, Silva e Botelho (2021)6 faz menção a uma pesqui-
sa que valorizou os conhecimentos tradicionais quilombolas para as aulas de 
Ciências no Ensino Fundamental, de modo a possibilitar discussão em torno da 
ERER na Educação Básica. Assim, defendemos que tal ação pedagógica pode 
e deve ser considerada em práticas desenvolvidas em diferentes modalidades de 
ensino que busquem (re)conhecer e valorizar os conhecimentos locais dos estu-
dantes e das estudantes como é o caso da Educação do Campo e da EJA.

Para mais, ao falar do ensino de Ciências a partir de discussões da ERER, 

6 Para conhecer outras discussões acerca da Lei 10.639/2003 no ensino de Ciências/Bio-
logia e na formação de professores/as, indicamos a leitura do e-book: ARAÚJO, M. L. 
F.; SILVA, J. A. (Orgs.). Ensino de Ciências e Biologia: Discussões em torno da Educa-
ção para as Relações Étnico-Raciais na Formação e Prática Pedagógica de Professoras 
e professores. Recife: Edupe, 2021. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1v-
JYEPmzvFS5U1ajLLCOi5QGB3DBc7MEm/view?usp=sharing 



Waldemar Borges de oliveira Júnior | anderson ercílio dos reis Franco | maria adriana leite

(organizadores)

28

temos como referencial o trabalho “A cor da sua pele faz alguma diferença? Uma pro-
posta de ensino interdisciplinar antirracista a partir do estudo da melanina” de autoria 
de Cardoso e Rosa (2018). As autoras objetivaram propor uma sequência didáti-
ca ancorada na Lei 10.639/2003 para o trabalho em aulas de História e Biologia. 
Para isso o texto discute o conceito social de raça e etnia, defende caminhos de 
superação do estigma colonial com foco nas políticas afirmativas no Brasil e fi-
naliza trazendo reflexões sobre a abordagem interdisciplinar antirracista a partir 
do estudo da melanina.

A Educação em Ciências se mostra enquanto área que apresenta dificul-
dades de implementação da Lei 10.639/2003 na escola, justamente por haver 
dificuldades de abordagem da temática nas aulas de Biologia, Química e Física. 
Nesse sentido apontamos a formação inicial e continuada de professores e de 
professoras como caminho promissor para dar condições didáticas, metodoló-
gicas e epistemológicas para que docentes passem a abordar essas questões em 
suas aulas nos momentos de ensino nas escolas.

Dialogando sobre práticas pedagógicas ancoradas na Lei 10.639/2003, 
também consideramos o trabalho de Araújo (2018) cujo título é “Em busca de 
uma iniciativa histórica africana: possibilidades e limites das práticas pedagógicas na 
educação básica”. O texto se propôs a apresentar um conjunto de atividades que 
foram desenvolvidas em uma turma de Anos Finais do Ensino Fundamental no 
contexto de aulas de Língua Portuguesa, buscando promover rupturas episte-
mológicas na compreensão das crianças sobre a cultura, a estética e as histórias 
africanas (ARAÚJO, 2018).

A autora apresenta uma vasta discussão sobre a atuação do racismo ins-
titucional nos marcos legais da ERER, pensando a partir da Lei 10.639/2003 e 
seus desdobramentos. A discussão caminha para inferências acerca da influên-
cia da colonialidade e do eurocentrismo nas práticas pedagógicas, denunciando 
o racismo que prega a incapacidade intelectual do negro na sociedade. Na opor-
tunidade, Araújo (2018) defende as rupturas epistemológicas e a retomada da 
iniciativa história enquanto desafio necessário para a prática pedagógica.

Segundo Araújo (2018, p. 445), enquanto considerações finais do traba-
lho, a escola básica ainda se encontra em estágio inicial no que se refere ao 
“alfabetismo da diáspora rumo à retomada da iniciativa histórica; enfrentamos 
cotidianamente a força do racismo institucional [...] que nega o acesso ao conhe-
cimento de outras histórias”.

O que percebemos é que embora a Lei 10.639/2003 completou 20 anos de 
vigência em janeiro de 2023, muito ainda precisa ser feito em nível de formação 
de professores e de professoras, e práticas pedagógicas antirracistas nas nossas 
escolas da Educação Básica desde a Educação Infantil.
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Para isso trazemos a pesquisa de Silva e Souza (2013) intitulado é 
“Relações étnico-raciais e práticas pedagógicas em Educação Infantil”, que teve como 
objetivo discutir as práticas pedagógicas observadas em uma escola municipal de 
Educação Infantil localizada na região Sul do Brasil, a partir de dados coletados 
para a pesquisa em nível nacional que tem como título “Práticas Pedagógicas 
de Trabalho com Relações Étnico-Raciais na Escola na perspectiva da Lei 
10.639/2003” (SILVA; SOUZA, 2013).

Os achados de Silva e Souza (2018) revelam que as práticas pedagógicas 
que foram observadas na pesquisa nacional transitaram na literatura infantil e 
nas imagens que circulam na escola e indica um trabalho de valorização da 
população negra brasileira, mas por outro lado apresentam uma série de limita-
ções e contradições que ocorrem internamento nas escolas, como a questão das 
africanidades ainda estarem às margens do processo educativo e a necessidade 
de torna-las centrais nas práticas pedagógicas.

A Educação Infantil é uma etapa da formação educacional escolar de ex-
trema importância para trabalhar a diferença e a identidade como princípios da 
Educação das Relações Étnico-Raciais de modo que as crianças cresçam sendo 
educadas para estabelecer relações étnico-raciais positivas e críticas durante toda 
sua vida. O trato com a literatura infantil negra se mostra relevante no processo 
educativo para que crianças construam e reconstruam suas identidades e reco-
nheçam sua importância na sociedade, principalmente as crianças negras.

Nesse contexto apresentamos a pesquisa “Relações étnico-raciais no ambiente 
escolar e a valorização do estudo de direitos humanos” (PEREIRA, 2015), que teve 
como objetivo analisar a aplicação da Lei 10.639/2003, avaliando como está 
ocorrendo o trabalho em torno da questão étnico-racial no âmbito do conteúdo 
curricular das escolas, principalmente a abordagem dos livros didáticos dos con-
teúdos sobre a cultura afro-brasileira e sua aplicação em sala de aula.

A autora considera que o trabalho que é desenvolvido nas escolas da 
Educação Básica voltado ao ensino de conteúdos sobre África e cultura Afro-
brasileira ainda fica a desejar. “O sistema de ensino brasileiro ainda tem suas 
fragilidades, não se pode negar que existe muita gente trabalhando e produzindo 
ótimos materiais referentes à cultura Afro-brasileira” (PEREIRA, 2015, p. 35).

Os livros didáticos ainda priorizam conhecimentos unicamente construídos 
por pessoas brancas da Europa e Estados Unidos, o que chamamos de conheci-
mento hegemônico, eurocentrado e estadunidense, invisibilizando as contribui-
ções epistemológicas da população negra. O livro didático, enquanto recurso mais 
utilizado em sala de aula, por vezes considera o/a negro/a apenas quando trata do 
período de escravização de seus corpos, apagando uma história que não foi conta-
da em sua totalidade. É válido reconhecer que as pesquisas em desenvolvimento 
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vêm contribuindo para reformulação desses materiais didáticos e isso se configu-
ra como avanço para implementação da Lei 10.639/2003 e para a promoção da 
Educação das Relações Étnico-Raciais nas escolas do Brasil.

4. Considerações finais

O presente estudo buscou refletir acerca das discussões em torno da 
Educação das Relações Étnico-Raciais no contexto escolar brasileiro de modo a 
perceber a abordagem, ou não, da temática étnico-racial nos currículos escolares 
e na prática docente pelo viés da Lei 10.639/2003.

A análise e as discussões dos textos sobre a ERER no ensino regular nos faz 
perceber as inúmeras possibilidades que temos para fazer uso nos nossos planeja-
mentos pedagógicos, seja para a Educação Infantil, para o Ensino Fundamental 
Anos Iniciais/Finais, Ensino Médio, e/ou a EJA e outras modalidades de ensino, 
assim como na formação inicial e continuada de professores/as.

É possível, portanto, trabalhar o ensino de História e Cultura Afro-
brasileiro nas diversas disciplinas do currículo escolar de forma intradisciplinar, 
interdisciplinar, transdisciplinar e transversal. Porém, mesmo havendo inúmeras 
formas de abordar este ensino com os/as nossos/as alunos/as percebemos, a 
partir da pesquisa realizada, que o trabalho desenvolvido nas escolas com re-
lação ao Ensino da História e Cultura Afro-brasileira ainda é escasso. Os/as 
estudantes precisam entrar em contato com esta história e cultura de modo a 
descolonizar suas mentes e suas formas de agir e estar no mundo.

A pesquisa nos permite apontar a necessidade de realização de novos estudos 
que investiguem a implementação do Ensino de História e Cultura Afro-brasileira 
nas escolas e nos cursos de formação docente, de modo a sinalizar as lacunas exis-
tentes para o cumprimento da legislação e para a resolução do problema que consis-
te na ausência de abordagens da temática nos processos de ensino e de aprendiza-
gem e nos currículos da Educação Básica e dos cursos de formação docente.

A partir da Lei 10.639/2003 começamos a refletir criticamente nas pos-
sibilidades de considerá-la nas várias áreas do conhecimento. O primeiro passo 
é (re)conhecer a real história, mas para isso é preciso que os professores e as 
professoras tenham uma formação inicial e continuada que considerem as dis-
cussões de ERER durante o processo formativo para que esses conhecimentos 
sejam problematizados e estudados nas práticas pedagógicas no contexto esco-
lar. É válido ressaltar que atualmente contamos com um número expressivo de 
materiais de cunho teórico e didático-pedagógico para o trato com o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira nas escolas, algo que antes era apontado como 
lacuna na área. É preciso que esses materiais façam parte da formação docente e 
cheguem às escolas como forma de subsidiar as práticas pedagógicas.
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FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE FÍSICA: 
TRABALHANDO COM ENERGIA SOLAR, SISTEMA 
FOTOVOLTAICO NA ESCOLA EM PARINTINS/AM1

Thayane Neves dos Santos2

Edilson Barroso Gomes3

Francisco Otávio Miranda Farias4

Elton Marcio da Silva Santos5

1. Introdução 

A pesquisa sobre Energia Solar utilizando sistema Fotovoltaico vai nos 
proporcionar o conhecimento sobre a utilização e aplicação de sistemas solares 
painéis fotovoltaicos. O estudo parte do conceito utilizado deste sistema solar no 
país e em países desenvolvidos, e como vem ocorrendo os avanços da tecnologia 
para geração de energia limpa, utilização de fontes renováveis, suas contribui-
ções para a diminuição da poluição no meio ambiente e como eles realizam o 
sistema solar associado à sustentável e aplicação deste conhecimento no ensino 
de Física com estudantes e professores do Ensino Médio na escola. 

A pesquisa vai proporcionar também um maior conhecimento teórico de 
trabalhos sobre a importância dos sistemas solares em comunidades isoladas 
no Amazonas. Ao fim do trabalho esperamos contribuir com conhecimento e 
aprendizagem dos alunos e professores do Ensino Médio e ampliar a divulgação 
sobre a importância da energia solar ou energia limpa. 

O objetivo da pesquisa foi analisar a proposta de estudo da Energia Solar 
articulado com Ensino de Física no Ensino Médio na escola. Realizar um estu-
do em trabalhos sobre Energia Solar Fotovoltaica no Brasil; verificar possíveis 
impactos sociais, econômicos e ambientais pela utilização da Energia Solar; 

1 Trabalho de pesquisa realizada em Parintins/AM com apoio de bolsa do PAIC/FAPE-
AM/UEA em 2015-2016.

2 Graduada em Licenciatura em Física. Universidade do Estado do Amazonas. thayane.
neves360@outlook.com.

3 Doutor em Educação/ DINTER UERJ UEA. Professor Física CESP UEA. ebgomes@uea.
edu.br.

4 Doutor em Física/INPA. Professor de Física CESP UEA.ffarias@uea.edu.br.

5 Doutor em Ciências Física/USP. Professor Física CESP UEA. elton.uea@gmail.com.
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realizar oficina sobre Energia Solar com alunos do Ensino Médio de uma escola 
pública de Parintins/AM. 

2. A importância da Energia Solar Fotovoltaica

O crescimento contínuo da população e do consumo de energia à escala 
mundial, associado à natureza finita dos combustíveis fósseis e à poluição ge-
rada por sua queima, questiona-se o atual modelo energético. A procura de um 
modelo baseado no desenvolvimento sustentável em longo prazo tem motivado 
interesse crescente por formas de energias limpas e renováveis, de modo a permi-
tir a satisfação das necessidades energéticas, sem alterar de maneira acentuada, 
as condições de vida do planeta. Segundo Braga (2008), é nesse contexto que se 
insere a Energia Solar Fotovoltaica, que é uma forma de geração de energia ca-
paz de suprir, com inúmeras vantagens sobre as formas tradicionais de geração, 
determinadas necessidades. 

O Brasil é rico em recursos naturais e possui recursos humanos disponíveis 
para atuar na geração de Energia Solar Fotovoltaica. No entanto, para CGEE 
(2010), apesar de notáveis esforços em algumas fontes renováveis de energia, 
são poucos os resultados que promovem a inserção da Energia Fotovoltaica na 
matriz elétrica nacional. 

Outros empecilhos para a adoção da Energia Fotovoltaica em grande es-
cala, segundo a CGEE (2010), são: o alto custo atual da engenharia fotovoltaica, 
o que muitas vezes torna seu emprego urbano inviável; e o desconhecimento dos 
benefícios da utilização dessa fonte limpa e renovável num país de dimensões 
vantajosas e com índices muito favoráveis de irradiação solar. Neste sentido, a 
ANEEL (2005) compreende que quase todas as fontes de energia, incluindo 
hidráulica, biomassa, eólica, combustíveis fósseis e energia dos oceanos, são for-
mas indiretas de Energia Solar. 

Para IMHOFF (2007), a Energia Solar Fotovoltaica é definida como a 
energia gerada através da conversão direta da radiação solar em eletricidade. 
Isto se dá por meio de um dispositivo conhecido como célula fotovoltaica que 
atua utilizando o princípio do efeito fotoelétrico ou fotovoltaico. O efeito foto-
voltaico é gerado através da absorção da luz solar, que ocasiona uma diferença 
de potencial na estrutura do material semicondutor (SEVERINO; OLIVEIRA, 
2010).  Complementando esta informação, Nascimento (2004) explica que uma 
célula fotovoltaica não armazena energia elétrica, ela apenas mantém um fluxo 
de elétrons num circuito elétrico enquanto houver incidência de luz sobre ela, 
este fenômeno é chamado de Efeito Fotovoltaico. 

A produção de eletricidade a partir da Energia Solar teve início em 1839, 
segundo a MME (2008), quando o cientista francês Edmond Becquerel descobriu 
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o efeito fotovoltaico, ao observar o aumento da geração de eletricidade em uma 
célula eletrolítica ao ser exposta à luz, composta por dois eletrodos metálicos 
imersos em uma solução condutora. Posteriormente, estudos foram realizados 
com diversos materiais, até que em 1954, Daryl Chapin, Calvin Fuller e Gerald 
Pearson desenvolveram a primeira célula fotovoltaica de silício com eficiência 
de 6%, capaz de converter energia solar em eletricidade suficiente para alimentar 
equipamentos elétricos.

Em busca de novas tecnologias para o uso de energias renováveis, os sis-
temas fotovoltaicos encontram-se em crescente utilização (CEMIG, 2012). Com 
isso, tem-se explorado novos materiais e realizado pesquisas para o avanço da 
tecnologia fotovoltaica. 

O silício (Si) é o principal material na fabricação das células fotovoltaicas 
(FV), e se constitui como o segundo elemento químico mais abundante na terra, 
conforme a CEMIG (2012), o qual tem sido explorado sob diversas formas: 
cristalino, policristalino e amorfo. Existem três tecnologias aplicadas para a pro-
dução de células FV, classificadas em três gerações de acordo com seu material 
e suas características. 

A primeira geração, segundo CEPEL e CRESESB (2014), é composta por 
silício cristalino (c-Si), que se subdivide em silício monocristalino (m-Si) e silício 
policristalino (p-Si), representando 85% do mercado, por ser uma tecnologia de 
melhor eficiência, consolidação e confiança. A segunda geração, também cha-
mada de filmes finos, é dividida em três cadeias: Silício amorfo (a-Si), disselene-
to de cobre, índio e gálio (CIGS) e telureto de cádmio (CdTe). A terceira geração 
é definida pelo IEEE (2014) - Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos 
como:  Células que permitem uma utilização mais eficiente da luz solar que as 
células baseadas em um único band-gap eletrônico. De forma geral, a terceira 
geração deve ser altamente eficiente, possuir baixo custo/watt e utilizar mate-
riais abundantes e de baixa toxicidade.  

A tecnologia de filmes finos vem sendo cada vez mais utilizada, princi-
palmente na integração com o entorno construído, por apresentar uma grande 
diversidade de modelos e também devido ao baixo custo de produção. “Hoje, es-
tão disponíveis no mercado painéis flexíveis, mais leves e resistentes, semitrans-
parentes, ou até mesmo com superfícies curvas, que podem substituir elementos 
de revestimento na edificação” (MARINOSKI, 2004, p. 2). 

O Sistema Solar Fotovoltaico é aquele que não está conectado à rede elé-
trica convencional. Pode abastecer locais remotos, como propriedades rurais e 
embarcações, e equipamentos isolados, como radares de estradas. Atualmente, 
é o mais utilizado no Brasil. 

Os painéis solares, ou módulos, são os principais componentes do Sistema 
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Fotovoltaico de geração de energia. Estes são formados por um conjunto de cé-
lulas fotovoltaicas associadas, eletricamente, em série e/ou paralelo, dependen-
do das tensões e/ou correntes determinadas em projeto. Para Pereira e Oliveira 
(2011) O conjunto destes módulos é chamado de gerador fotovoltaico e consti-
tuem a primeira parte do sistema, ou seja, são os responsáveis no processo de 
captação da irradiação solar e a sua transformação em energia elétrica. 

Em relação à fabricação dos painéis, torna-se importante ressaltar que a 
produção dos módulos solares tem sofrido grande interferência governamental 
a partir de incentivos fiscais e ambientais, Pinho e Galdino (2014), com isso, o 
aumento da produção destes componentes tem reduzido os custos para a efeti-
vação do sistema. 

As principais vantagens dos painéis solares, de acordo com Braga (2008), 
não consome combustível, não produz poluição e nem contaminação ambien-
tal, é silencioso, tem vida útil superior a 25 anos, exige pouca manutenção, 
gera energia mesmo em dias nublados. Logo, “a eficiência do painel fotovol-
taico é um importante fator de escolha, no entanto, outros aspectos também 
devem ser analisados, tais como, a integração com a edificação, a resistência a 
altas temperaturas, custo dos painéis, desgaste e outras implicações técnicas” 
(MARINOSKI, 2004, p.14). 

Braga (2008) destaca as principais desvantagens: as células fotovoltaicas 
necessitam de tecnologia sofisticada para sua fabricação, o custo do investi-
mento é elevado, seu rendimento é atrelado ao índice de radiação, temperatura, 
quantidade de nuvens dentre outros. 

Os autores revelam que os painéis fotovoltaicos além de serem eficientes 
são resistentes a altas temperaturas e não poluem o meio ambiente, apesar do 
aumento da utilização no Brasil, ainda precisa ampliar a tecnologia de produ-
ção dos equipamentos fotovoltaicos para diminuir o valor dos componentes do 
Sistema Fotovoltaico de geração de energia limpa.

3- Comunidades isoladas e o acesso à energia elétrica 

No Amazonas, principalmente na zona rural, muitas pessoas não têm 
acesso à energia elétrica. Na Amazônia, o suprimento de eletricidade já ocor-
re em algumas comunidades remotas, independentemente da concessionária. 
“Esse suprimento é limitado a poucas horas, caro e ineficiente e é resultado de 
uma mobilização de pessoas que rateiam os custos de combustível e manuten-
ção e muitas vezes instalam a própria rede” (ANDRADE, 2010, p.28). 

De acordo com Villaça (2011, p. 11), “apesar de o Brasil ser um dos países 
mais ricos em recursos naturais do mundo, principalmente em recursos hídricos, 
ainda há diversas famílias vivendo à margem da inclusão social, sem acesso a 
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recursos básicos, principalmente a energia elétrica”. Para Andrade (2010, p. 29):  

Não só a questão da universalização dos serviços de energia elétrica deve 
ser colocada como prioridade na Amazônia, mas também a substituição 
dos combustíveis fósseis por fontes renováveis disponíveis e potenciais 
localmente; tal substituição provoca impactos positivos na economia lo-
cal e no País, geralmente intensiva em mão-de-obra, além de reduzir as 
emissões de gases poluentes para a atmosfera, quebrando o paradigma da 
geração de energia elétrica na Região através de fontes fósseis de energia. 

O autor Andrade reconhece que na Amazônia é necessário reduzir a 
emissão de gases poluentes causados pela utilização exagerada de combustíveis 
fosseis na geração de energia elétrica. Para Moya (2014, p. 25), “com os custos 
decrescentes a cada ano, a energia solar fotovoltaica será em breve uma opção 
econômica para geração de energia no país, sob as formas de geração centrali-
zada e distribuída”. 

Quando não-atendida, a comunidade se insere na problemática dos “ex-
cluídos elétricos”, que tem sido tratada pelas políticas públicas, notadamente, 
a partir da edição da Lei nº 10.438/02, que dispôs, entre outras coisas, sobre a 
universalização do serviço público de energia elétrica, e do Decreto nº 4.873/03, 
que criou o programa Luz para Todos. Contudo, isso vai apenas adiando a im-
plantação de sistemas de eletrificação mais onerosos, pois as comunidades pre-
teridas, sob a atual legislação, deverão ser atendidas, de uma forma ou outra, em 
um horizonte de tempo preestabelecido. 

Reconhecemos com os autores a necessidade do emprego de métodos 
para indicar o grau de pobreza das comunidades isoladas não-eletrificadas, com 
vistas em priorizar o atendimento daquelas mais necessitadas. O ideal é que isso 
faça parte de um pacote de ações coordenadas para redução da pobreza, que 
viria junto com a rede elétrica e incluiria a melhoria das condições de saúde, 
habitação, educação, lazer e geração de renda. 

4- Contribuições da Energia Fotovoltaica ao meio ambiente

“A energia solar fotovoltaica apresentada numa de suas principais van-
tagens, se trata de uma energia limpa, pois não gera nenhum tipo de poluição” 
(BRAGA, 2008, p.31). Os impactos ambientais para a energia gerada por módu-
los fotovoltaicos são mínimos. Não há qualquer emissão na produção de energia 
com estes sistemas (100% livre de emissões). Tecnologias de reciclagem para 
reuso das células de silício (perdas no processo produtivo das células ou em-
prego após fim da vida útil dos módulos) ainda não estão disponíveis em larga 
escala. Estratégias de reuso de materiais dos módulos têm sido perseguidas em 
alguns países, entre as quais o aproveitamento do silício, vidro, película de EVA 
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e alumínio dos módulos. Os impactos visuais negativos vêm sendo contornados 
e em alguns casos transformados em aspectos positivos através da integração das 
instalações com as edificações. 

A emissão de poluentes no processo de fabricação de células fotovoltaicas 
também é reduzida e bastante controlada. Isso ocorre porque a indústria tem in-
teresse em preservar sua imagem de limpa e amigável ao meio ambiente, sendo 
bastante rigorosa no controle das emissões. Adicionalmente, o próprio processo 
de fabricação das células e montagem dos módulos exige o uso de ambientes 
controlados e limpos, o que obriga a indústria a utilizar processos de controle 
de emissão bem mais restritivos que os requeridos para a manutenção da saúde 
humana. A energia produzida por um módulo de silício ao longo de sua vida 
útil (trinta anos) é 9 a 17 vezes maior que a energia consumida em sua produção, 
principalmente no processo químico de purificação do silício (do mineral até as 
células). Para filmes finos esta relação é aproximadamente duas vezes maior. 

Os Sistemas Fotovoltaicos conectados à rede em edificações podem atuar 
em sinergia com o sistema de distribuição, minimizando a carga, como aquela 
gerada por equipamentos de ar-condicionado em centros comerciais. Nos centros 
urbanos, os Sistemas Fotovoltaicos poderão ser utilizados em áreas já ocupadas, 
telhados de residências, coberturas de estacionamentos e coberturas de edifícios, 
como unidades de geração distribuída. Essa coincidência temporal tende a ocorrer 
em regiões predominantemente comerciais onde, devido ao uso intensivo de con-
dicionadores de ar, a carga máxima ocorre durante dias particularmente quentes. 

A conversão direta de energia solar em eletricidade é obtida por meio do 
chamado sistema fotovoltaico.  Rosa e Vianna (2007) explicam que esse sistema 
é constituído, basicamente, por um conjunto de painéis (ou módulos) fotovoltai-
cos, um regulador de tensão, um sistema de armazenamento (ou acumuladores) 
e um inversor que converte corrente contínua em alternada.

Por sua vez, Rosa e Vianna (2007) compreendem que o painel fotovoltai-
co, que cumpre a função do gerador propriamente dito, é composto por células 
fotovoltaicas construídas a partir de semicondutores – de silício, o mais usado, 
arseneto de gálio, sulfeto de cádmio ou outros materiais –, que, ao receberem 
a radiação solar sobre sua superfície, geram tensão elétrica em seus terminais. 

5- A pesquisa sobre Energia Solar na escola pública em Parintins/AM

A pesquisa foi desenvolvida em etapas: estudo em livros, dissertações, 
teses realizadas sobre energia solar no Brasil, verificar as inovações tecnológicas 
realizadas atualmente sobre este tema, estudo do dimensionamento e manuseio 
do sistema solar para simulação real envolvendo atender comunidades ribeiri-
nhas do Amazonas. Este sistema foi importante para conhecermos através da 
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teoria como funciona o sistema solar fotovoltaico para gerar a energia elétrica 
através da energia solar. Na parte prática foi apresentada uma Oficina sobre o 
tema, aos alunos do terceiro ano 01 e terceiro ano 02 do Ensino Médio com a su-
pervisão do professor da Escola Estadual Dom Gino Malvestio, com o total de 
60 alunos, a aula teve contribuição de 02 acadêmicos do curso de Licenciatura 
em Física da Universidade do Estado do Amazonas/CESP, que apresentaram 
uma aula prática utilizando uma maquete de uma casa iluminada com lâmpa-
das movidas à Energia Solar Fotovoltaica. Fig. 01 e 02.

       Figura 01: aula sobre Energia Solar          Figura 02: aula experimento Energia Solar

 Fonte: arquivo pessoal 

A aula teve como objetivo introduzir os alunos ao assunto sobre geração 
de energia elétrica limpa, a partir da Energia Solar Fotovoltaica (Fig. 01 e 02). 
Foram apresentados aos alunos os conceitos básicos de como funcionaria na 
cidade de Parintins nas comunidades que não possuem energia elétrica e como a 
utilização da Energia Solar Fotovoltaica poderia contribuir para as comunidades 
isoladas. Em seguida, foi aplicado um exercício de memorização com os alunos 
para averiguação do assunto. 

 6- Os resultados e análise da pesquisa 

O trabalho foi apresentado em duas turmas do terceiro ano do Ensino 
Médio, com total de 60 alunos, o exercício aplicado aos alunos teve resultados 
positivos. A pergunta número 1- A Energia Solar não provoca danos ambientais, 
podendo ser considerada uma fonte de energia limpa? Cinquenta e quatro 54 
alunos marcaram a questão correta. Pois não há queima de combustíveis e nem 
ocupação de grandes áreas para a utilização dessa fonte de energia. Analisando 
as respostas da dos alunos para a questão 1, verificamos que a maioria respon-
deu corretamente, apesar do professor “A” que estava ministrando aulas no de-
correr da pesquisa nesta turma, nunca ter comentado sobre energia solar apenas 
sobre energia elétrica, pelas respostas dos alunos verificamos que a nossa aula 
teórica e prática sobre Energia Solar foi positiva. 
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A segunda questão foi sobre “A Energia Solar”, apesar de amplamen-
te vantajosa no sentido ambiental e em seu nível de produtividade, não é am-
plamente utilizada no Brasil e na maior parte do mundo, em função de suas 
desvantagens, entre as quais, podemos assinalar: - Cinquenta e seis 56 alunos 
marcaram a opção correta. Os painéis solares são caros? Analisando a resposta 
dos alunos para a 2º questão, a maioria deles respondeu corretamente, por essas 
respostas verificamos que a nossa aula teórica e prática sobre vantagens e des-
vantagem da utilização da Energia Solar foi compreendida por eles. 

A terceira questão: “Vem se tornando crescente, em todo o mundo, o 
aproveitamento da radiação solar, cujo destino principal é para duas formas de 
energia, que são?”: Os sessenta 60 alunos responderam à alternativa correta: a 
elétrica e a térmica. Analisando as respostas dos alunos nessa questão, todos os 
alunos responderam corretamente, isso foi possível devido à explicação do con-
teúdo sobre Energia Solar nas duas salas de aulas com a demonstração, quando 
apagamos a luz da sala de aula e colocamos para funcionar o painel fotovoltaico 
em uma pequena casa (Fig. 02). Isso foi muito importante, pois os alunos intera-
giram com o professor pesquisador e conseguiram tirar dúvidas e compreender 
o fenômeno da Energia Solar.

7- Considerações finais 

A energia elétrica gerada a partir da luz solar vem ganhando cada vez mais 
reconhecimento no Brasil, ainda assim é um tema que precisa ser mais discutido 
em volta aos benefícios que podem ser oferecidos para a população. Uma das 
tecnologias que utilizam tal recurso, conforme já apresentado, é a Energia Solar 
Fotovoltaica, a qual ainda apresenta necessidade de incentivos econômicos para 
se tornar popular. Com isso, sugere-se o desenvolvimento de mais estudos sobre 
a viabilidade técnica e econômica da tecnologia de sistema solar fotovoltaico 
a ser aplicada em residências com o intuito de futuramente obter-se economia 
financeira do consumidor e alternativa de energia limpa, contribuindo de forma 
favorável ao meio ambiente. 

O consumo intensivo de recursos fósseis evidencia cada vez mais, a natu-
reza finita dos mesmos. Se, por um lado, tal fato causa certa preocupação 
acerca do futuro da terra, que a muitos parecem nebuloso, por outro tem 
servido como fonte inspiradora para que sejam buscados novos meios de 
geração e produção de energia que exerçam pouca ou nenhuma agressão 
ao meio ambiente. (BRAGA, 2008, p.14). 

Reconhecemos que tais pesquisas, se concretizadas, podem gerar projetos 
que irão melhorar esse serviço público, reduzir seus custos, expandindo a dis-
ponibilidade e acesso à energia elétrica gerada pelo Sistema Solar Fotovoltaico, 
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principalmente em comunidade ribeirinha no interior do Amazonas onde ainda 
não se tem acesso à energia ou ao Programa “Luz para Todos”. 

O objetivo da pesquisa foi alcançado, pois conseguimos melhorar nossos 
conhecimentos sobre Energia Solar, e também conseguimos melhorar este co-
nhecimento teórico e prático através de Oficinas aplicadas aos alunos do Ensino 
Médio em uma Escola Pública de Parintins/AM. 

A nossa proposta é que sejam incentivados outros projetos na linha de 
pesquisa de Energia Solar no Amazonas em Parintins, para que este trabalho 
tenha frutos, principalmente que seja divulgado nas escolas como forma de in-
centivo à utilização da tecnologia aliada à Educação Básica. 
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FORMAÇÃO DO PROFESSOR SURDO EM 
LICENCIATURA EM FÍSICA NO CESP-UEA: 

DIFICULDADES E DESAFIOS1

Edilson Barroso Gomes2

 Raimundo Santos dos Santos3

Mônica Pereira de Azevêdo4

 Francisca Keila de Freitas Amoedo5

1. Introdução

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa Deficiente, lei nº 13.146/2015, 
garante o acesso do acadêmico surdo no ensino superior e ensino regular confor-
me o art. 1º “destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o 
exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, 
visando à sua inclusão social e cidadania”.

A Libras é oficialmente um meio de comunicação entre pessoas com 
surdez e ouvintes, amparada pela Lei n° 10.436, de 24 de abril de 2002, sen-
do regulamentada pelo decreto n° 5.626, de dezembro de 2005, o qual consta 
nos cursos de formação de professores para o Magistério, Educação Especial e 
Fonoaudiologia. Portanto, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é a 2º língua 
oficialmente utilizada por pessoa surda no Brasil. O aluno com surdez precisa 
se comunicar em sua 2º língua que é a Libras, acompanhado de um intérprete 
da Libras em sala de aula para desenvolver os trabalhos na instituição de ensino. 

Apesar da Lei nº 10.098 de 2000 garantir o acesso à informação e à educa-
ção, incluindo o intérprete em sala de aula e a capacitação dos professores, reco-
nhecemos que um dos grandes desafios está no ensino do professor formador de 
Física com os acadêmicos surdos e a falta de recursos eficientes para promover 

1 Resumo expandido apresentado no IX Simpósio LASERA Manaus 2022. https://simpo-
siolaseramanaus.wixsite.com/oficial.

2 Doutor em Educação/ DINTER UERJ UEA. Professor Física CESP UEA. ebgomes@
uea.edu.br.

3 Graduando em Física na Universidade do Estado do Amazonas. rass.fis@uea.edu.br.

4 Graduada em Normal Superior/ Especialista EJA UEA. Professora SEMED Parintins. 
monicapdeazevedo@hotmail.com.

5 Doutoranda em Educação em Ciências e Matemática/ REAMEC UEA. Professora de 
Pedagogia no CESP UEA. fksfreitas@uea.edu.br.
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a prática na disciplina. Neste sentido, o objetivo desta pesquisa foi analisar as 
dificuldades do graduando surdo na primeira metade do curso de licenciatura 
em Física CESP UEA. E promover discussões para melhorar a inclusão dos 
acadêmicos surdos nos cursos de licenciatura em Parintins/AM.

Na última década, de acordo com Silva e Kawamura (2013), diversos 
trabalhos na área de Mecânica Clássica, Introdução a Ciências Naturais estão 
sendo desenvolvidos em eventos educacionais para surdos no ensino de Física, 
como estratégias para diminuir o déficit de ensino e aprendizagem e explorar os 
aspectos visuais dentro da escola bilíngue. 

A Educação para alunos surdos não é um problema do século XXI, desde 
a antiguidade os “deficientes auditivos” eram vistos como pessoas inaptas, sem 
expressar emoções intelectuais, culturais e religiosa. Assim, sofrendo constante-
mente discriminação pela sua diferença, a falta de informações na época gerava 
a desigualdade entre pessoas ouvintes com pessoas que viviam “apagadas”, sem 
identidade, exclusas de trabalho, sem educação, sem vida social. Gesser (2012, 
p. 71) afirma que:

A história dos surdos começa muda, apagada e triste. Começa semelhante à 
história de diversos segmentos minoritários de pessoas que se caracterizam 
por algum tipo de estranheza, com que denunciando a dificuldade que o ho-
mem tem de aceitar o diferente, o deficiente, o trabalhoso, o feio, imperfeito.

Conforme Gesser (2012), o maior problema na educação de alunos surdos 
é decorrente da aceitação da existência desses alunos que eram considerados defi-
cientes e imperfeitos para a educação. Concordamos com o autor, e realmente nos 
dias atuais também ainda acontece essa discriminação pela falta de formação apro-
priada dos professores para trabalhar com alunos surdos nas escolas. É necessário 
lembrar que a maioria dos professores/intérpretes não tem conhecimento na área 
da Física, logo, a explicação de alguns termos da física se torna mais difícil, não 
existem termos na língua Libras, o intérprete precisa soletrar tudo, fazendo com 
que a aula seja menos cansativa e com aprendizagem para o aluno surdo.

Um recurso que pode estar presente na aprendizagem dos alunos surdos é o 
uso de experimentos de Física, pois os alunos surdos são visuais, a criação e adapta-
ção de materiais experimentais com roteiros facilita a aprendizagem dos conceitos 
abstratos de física, ajudando na compreensão dos surdos, até mesmo para os alunos 
ouvintes. Os alunos surdos são visuais, e a criação de materiais experimentais com 
roteiros é uma boa maneira de chamar a atenção deles, como veremos a seguir.

2. Metodologia da pesquisa

A pesquisa foi desenvolvida na Universidade do Estado do Amazonas – UEA, 
no Centro de Estudo Superiores de Parintins – CESP, no curso de Licenciatura em 
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Física. Os entrevistados da pesquisa são um aluno surdo de 48 anos e sua professora 
Intérprete de Libras durante o semestre 2021/2 do 4º período do curso de Física. 
A professora intérprete é licenciada em Pedagogia, pós-graduada em Libras com 
Docência no Nível Superior e Técnico de Tradução em Libras. Por questão ética, os 
entrevistados com base em Minayo (2001) e Goldernber (1997), serão identificados 
por codinomes, o acadêmico surdo será referenciado por “A.I”, a intérprete por 
“I.G”, as falas serão descritas no formato itálico entre aspas.

A entrevista foi realizada por meio de conversa com o graduando surdo e a 
professora Intérprete, utilizando recurso tecnológico (celular) a partir de um rotei-
ro de perguntas elaboradas sobre o tema, com finalidade de compreender as suas 
dificuldades durante a vida acadêmica, e como é desenvolvida suas atividades das 
disciplinas no decorrer da primeira metade do curso de licenciatura em Física ano 
de 2021. A entrevista com a intérprete foi narrativa, por meio de áudio, buscando 
entender seus desafios em acompanhar o aluno surdo durante a jornada acadêmica, 
principalmente na disciplina de Metodologia e Prática do Ensino de Física II, com 
aplicação do conhecimento da língua Libras no ensino da Termodinâmica.

3. Pesquisa realizada no Centro de Estudos Superiores de Parintins/AM

Analisando a entrevista, percebemos três etapas no processo de formação 
do aluno de Física surdo que é construído pela organização e estudos dos con-
teúdos específicos com apoio do Intérprete e professor formador:

Figura 01- Fazendo pesquisa sobre Termodinâmica

 Fonte: Arquivo Pessoal

Primeiro, o professor formador repassa o conteúdo ao intérprete, em se-
guida, o intérprete traduz para o aluno surdo. Depois o aluno surdo começa a 
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pesquisa do conteúdo, em livros de Física, vídeos no Youtube com legendas que 
facilitam a compreensão, pesquisas de sinais no Google sobre Termodinâmica, 
se não houver, o aluno surdo junto com seu intérprete entra em acordo para 
elaborar os sinais, conforme as figuras 01 e 02.

Figura 02- Preparação e Ensaio da aula

Fonte: Arquivo Pessoal

Na segunda etapa, o aluno surdo realizou a pesquisa do experimento, que 
envolve as Leis da Termodinâmica, utilizando materiais como: madeira, balões, 
velas e elementos como ar, terra e água, conforme Valadares (2012), figura 03. 
Este processo foi conversado com a intérprete a combinações de sinais dos ter-
mos físicos para explicação dos fenômenos.

Figura 03- fenômeno da Termodinâmica.

Fonte: Arquivo Pessoal
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A terceira etapa foi a gravação da aula teórica e a prática do experimento 
do conteúdo Termodinâmica, Duarte (2014), figura 04. Os recursos tecnológicos 
com base em Trevisan (2008), utilizados pelo aluno surdo e sua intérprete, foi 
o suporte iluminador, a câmera do celular, para editar as aulas, foram baixados 
Apps, como: KineMaster, CapCut, VidMate são editores de vídeos que possibili-
tam o envio das aulas para os professores, além do WhatsApp e Telegram para a 
comunicação entre o professor e o aluno surdo. Outro App muito utilizado para 
descrição dos áudios é o Transcriber, pois, algumas palavras não são transcritas 
de forma correta. Como mostra nas figuras 04, 05 e 06.

Figura 04- Gravação da aula de Termodinâmica  

      Fonte: Arquivo pessoal                 

    Figura 05- Imagem A                               Figura 06- Imagem K

        Fonte: Arquivo pessoal                      Fonte: Arquivo pessoal

Verificamos que no processo do estudo do conteúdo pelo graduando sur-
do, e no desenvolvimento da parte experimental até a parte final com a filma-
gens e edição do assunto de Física são fundamentais o acompanhamento e a 



Waldemar Borges de oliveira Júnior | anderson ercílio dos reis Franco | maria adriana leite

(organizadores)

48

comunicação entre o Intérprete, professor formador e o graduando Surdo.

4. Analisando a entrevista com graduando surdo e a professora interprete

A entrevista com o aluno surdo busca entender as dificuldades encontra-
das no desenvolvimento das atividades do curso de Física. No início da entre-
vista conversamos sobre a sua formação, o qual relatou que estudava no IFAM 
de Parintins, e depois de concluir o curso técnico em Recurso Pesqueiro, se per-
guntou: “Posso fazer uma faculdade? Qual curso? Fiquei pensando! Aí, escolhi o curso 
de Física, realizei a prova e passei.” (A.I., 2021). 

Em 2018, o aluno surdo adentrou no curso de Física, foi o primeiro aluno 
surdo do curso, atualmente está no 4º período do semestre 2021/2. E foi pergun-
tado a ele: quais suas dificuldades no ensino e aprendizagem desde o início. A 
resposta foi “no primeiro período eu reprovei, era muito difícil, não havia intérprete no 
início, fiquei confuso. ” (A.I., 2021).

No início da jornada acadêmica, o aluno surdo se sentia sozinho, não 
entendia os conteúdos dos professores, buscava interagir com os alunos ouvin-
tes, não havia a comunicação com os professores para ajudar no entendimen-
to do conteúdo, o Oralismo era constante. No 1º período foi reprovado, mas 
não desistiu do curso, conheceu um colega que ajudou muito no processo de 
aprendizagem, que mesmo não sabendo a língua Libras, tentava se comunicar, 
afirmou o aluno surdo.

Quando o aluno surdo reprovou o 1° período, esperou a próxima turma 
de Física, onde teve uma intérprete que acompanhou o aluno na comunicação, 
não tinha formação na área de física nem na matemática, isso dificultou o 
entendimento em certos termos, pois a intérprete não conseguia fazer a comu-
nicação, o aluno surdo relatou: “eu tinha intérprete, mas as vezes eu ficava sozinho, 
sem comunicação, ela não conseguia desenvolver, às vezes, eu mesmo ia procurar os sinais 
matemáticos, pesquisava muito! ” (A.I., 2021).

Outro desafio encontrado foi a falta de comunicação entre os professores 
formadores em libras com o aluno surdo, e os alunos surdos tinham dificuldade 
em compreender os conteúdos, e os professores formadores não conseguiam ve-
rificar se o aluno surdo estava entendendo ou não o conteúdo trabalhado em sala 
de aula. Alguns professores formadores ensinavam os conteúdos com calma, 
usando o passo a passo dos conteúdos, de forma que a Interprete conseguisse 
transmitir o conteúdo em libras para o aluno surdo, e era possível verificar o 
interesse do professor formador em se comunicar com a aluno surdo.

No desenvolvimento e na aplicação das atividades realizadas pelo aluno 
surdo usando os termos da Física ou da Matemática, foi outra barreira para 
entender e aplicar os termos, a maioria dos termos são grandes, na datilografia 
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de cada palavra dos termos, o aluno se perdia, pois, os surdos não conhecem 
palavras na Língua Portuguesa e esse é um dos fatores que dificultam a aprendi-
zagem dos alunos surdos, o domínio da língua bilíngue.

Um exemplo da dificuldade de aplicar Libras na Física foi o termo da palavra 
Termodinâmica, não existe o sinal representado esse termo, o aluno surdo e sua in-
térprete passaram horas para combinar um sinal que melhor representaria o termo 
da Termodinâmica. A figura 07 mostra o sinal para o termo da Termodinâmica.

Figura 07- Sinal para o termo da Termodinâmica

Fonte: Arquivo pessoal

Identificamos um esforço redobrado do aluno surdo para o estudo da 
termodinâmica na preparação de sua aula para apresentação. E o apoio do 
Intérprete neste processo de formação do futuro professor surdo se torna fun-
damental na articulação entre o ensino do professor formador, comunicação, 
interpretação e aprendizagem dos conteúdos de Física do aluno surdo.

Algumas sugestões apresentadas pelo aluno surdo sobre a utilização da 
Libras no CESP/UEA de Parintins: “É preciso apresentar mais materiais didáticos 
no ensino de Libras, principalmente no curso de Física”. (A.I., 2021). “Que a tradução, 
interpretação de sinais seja combinados com outros surdos para facilitar a comunicação”. 
(A.I., 2021). “Espero que os professores pensem mais na inclusão, a Libras é importante 
dentro da UEA”. (A.I., 2021).

Pela lei nº 12.319/2010, o intérprete está regulado a exercer a profissão 
de tradutor da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS na forma de comunicação, 
ser o intermédio entre o aluno surdo e o professor em sala de aula. No art. 2º diz 
que “o tradutor e intérprete terá competência para realizar interpretação das 2 
(duas) línguas de maneira simultânea ou consecutiva e proficiência em tradução 
e interpretação da Libras e da Língua Portuguesa”. 

A intérprete que acompanhou o aluno surdo do 3º até o 4º período do 
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curso tem formação em Licenciatura em Pedagogia, pós-graduada em Libras 
com Docência no Nível Superior e Técnica de Tradução em Libras. A entrevista 
presencial tem caráter de coletar dados sobre as dificuldades do Intérprete no 
intermédio da comunicação do aluno surdo no curso de Física.

A diferença entre o Intérprete e o Professor é que o Intérprete é o elo da 
comunicação entre o professor e o aluno surdo, o professor é que vai ensinar o 
conteúdo que produz o ensino e aprendizagem entre eles. A principal dificulda-
de do Intérprete ao acompanhar o aluno surdo no curso de Física, foi quanto 
a tradução dos termos de Física em Libras, muitos dos termos não existem, e 
isso prejudica muito na compreensão do conteúdo e gera receio em repassar os 
conteúdos de forma errada para os alunos surdos.

A falta de conhecimento na área de ensino de Física do Intérprete, tam-
bém gerou um desconforto, pois o aluno surdo tinha dúvidas no determinado 
assunto, em vez de o aluno perguntar para o professor que tinha dúvidas sobre os 
conteúdos, cabia ao intérprete se aprofundar nesse conteúdo. A seguir, algumas 
sugestões da Intérprete do CESP/UEA de Parintins do curso de Física: “Incluir 
a libras na grade curricular desde o início até o final do período em todos os cursos do 
CESP/UEA”. (I.G., 2021). “Criar um aplicativo para comunicação entre os acadêmicos 
envolvendo todos dos cursos”. (I.G., 2021. “Os professores pensassem mais na quantidade 
de matérias que vai ser administrada para o acadêmico”. (I.G., 2021).

5. Considerações finais

A pesquisa realizada com o aluno surdo do curso de Licenciatura em 
Física, apresentou resultados positivos em relação à utilização da língua Libras, 
as dificuldades e desafios no desenvolvimento da sua vida acadêmica na primei-
ra metade do curso de licenciatura em Física no CESP UEA.

Na formação inicial do aluno surdo, o principal problema está na comuni-
cação entre o professor formador, aluno surdo e o intérprete no desenvolvimento 
do ensino de Física. Recomendamos que o professor formador faça o curso de 
Libras, e que o intérprete seja graduado na mesma área do conhecimento do 
aluno surdo para facilitar a comunicação e aprendizagem entre o professor for-
mador, intérprete e o aluno surdo.

Nossos agradecimentos aos intérpretes e professores de Libras do CESP/
UEA.
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A CONSTITUIÇÃO DE UM GRUPO DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA NO 
MUNICÍPIO DE BAGRE, PA

Ivone Nazaré Monteiro de Moraes1

Wilton Rabelo Pessoa2

1. Introdução

Neste capítulo objetiva-se relatar e discutir a constituição de um grupo de 
práticas formativas na escola (GPFE), como iniciativa para o processo de forma-
ção continuada de professoras e professores de Ciências. Para isso, apresenta-se o 
contexto de criação do GPFE e, em seguida, os aspectos teórico-metodológicos e 
a organização do itinerário de formação docente. Sobre isto, é possível observar 
em pesquisas da área de Ensino de Ciências iniciativas e avanços por parte de pro-
fessoras e professores da Educação Básica interessados em introduzir melhorias 
nos processos de ensino e aprendizagem, tal como enfatiza Cachapuz (et al, 2005). 

De acordo com Castro (2019) investigou-se a constituição de um grupo 
de pesquisa/formação no contexto escolar com professoras dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental. O design de formação continuada foi desenvolvido por meio 
de encontros formativos, colaborativos inspirados em elementos da investigação-
-ação. Na pesquisa foram identificadas contribuições para a formação dos profes-
sores, tais como a elaboração de práticas de ensino de Ciências voltadas para a 
inserção do conhecimento químico nos Anos Finais, além da problematização de 
suas ideias sobre aprender e ensinar na escola, especialmente em relação ao ensino 
de Ciências que desenvolviam e seu lugar no currículo dos Anos Finais.

Cabe destacar que, ser professor de Ciências é, ao mesmo tempo, de-
safiador e motivador, porque nas nossas práticas cotidianas a oportunidade e 
o intuito de incentivar estudantes com diferentes interesses e motivações a se 

1 Professora da Rede Municipal de Ensino; contratada pela UNIP-Polo de Curralinho, com 
Licenciatura em Química pela UFPA; Especialista em Educação Ambiental – UNIP e mes-
tranda em Formação de Professores para Ensino de Ciências e Matemática – IENCI-UFPA.

2 Orientador Licenciado em Química pela UFPA, Doutor em Educação em Ciência e Matemá-
tica UFPA – Professor-adjunto IV-UFPA Campus de Belém, PA do Instituto de Educação Ma-
temática e Científica (IEMCI) atuando como professor do Mestrado Profissional do Programa 
de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática – (PPGSOC/UFPA).
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preocuparem por conceitos, procedimentos e atitudes pertinentes. Entende-se 
que é possível ir em busca de novas ideias relacionadas à forma de ensinar, con-
cepções e formas de compartilhar conhecimento, principalmente, ir em busca de 
uma formação continuada que proporcione a reconstrução de conhecimentos e 
possibilidades para atender as necessidades, tanto do educador, quanto do edu-
cando ao aprendizado e vida em sociedade. 

Nessa relação de ensino e aprendizagem faz-se necessário o apoio peda-
gógico ao professor para que ele possa se reconhecer como parte na interação 
ensinar/aprender indo em busca de estratégias metodológicas capazes de supe-
rar suas próprias dificuldades, assumindo-se como autor da própria prática.

Durante a pandemia de COVID – 19, no município de Bagre (PA), localiza-
do na mesorregião do Marajó, onde a primeira autora deste texto atua há 18 anos, 
como professora de Ciências, vive-se em uma realidade comum a outros professores 
da maioria do país, qual seja a dificuldade em trabalhar com o que se chamou de 
ensino remoto. Tais dificuldades obrigaram os docentes a buscarem ações e medidas 
que pudessem servir de apoio para o tão chamado “novo cenário escolar”. 

Com ênfase ao foco de trabalho, a Secretaria Municipal de Educação pro-
pôs que os professores reunissem por disciplina para a confecção de um material 
que foi chamado de “atividades remotas”, um encadernado contendo todos os 
componentes curriculares, com conteúdos e atividades, equivalentes a quinze 
dias de aulas presenciais. Os professores de Ciências utilizaram como referência 
o currículo anual elaborado pelos próprios docentes, com base no Documento 
Curricular do Estado do Pará referente ao componente curricular de Ciências.

No intervalo entre a entrega do material e a devolução, considerando o 
prazo de devolução por parte do estudante, cumpria-se os horários de trabalho 
três vezes na semana para orientações deles e também se usava esse tempo para 
conversar sobre as aulas e as dificuldades com o ensino remoto. 

Nesse período, percebeu-se em conversa com os demais professores de 
Ciências, quais eram as maiores dificuldades encontradas nas aulas, assim, a 
falta de interesse por parte dos alunos apareceu como principal problema en-
frentado pelos docentes. A esse respeito considera-se importante destacar que, 
num entendimento geral, o possível desinteresse dos estudantes pelas aulas de 
Ciências não pode ser algo relacionado somente a eles, mas ao contexto educa-
cional e social mais amplo. 

Em relação ao cenário escolar, é importante considerar, também, como os 
professores têm desenvolvido as aulas de Ciências, o que pensam sobre a escola, 
sobre o estudante e sobre o ensinar e aprender Ciências, sendo aspectos que podem 
contribuir para alcançar ou não os estudantes em termos de motivação e interesse. 

Durante os anos de trabalho da autora no município de Bagre, esta se 
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recorda de apenas uma formação continuada, em que não foram contemplados 
todos os professores. Além disso, não foram considerados os contextos de traba-
lho docente e os problemas com os quais os professores estavam em contato na 
docência. Isto deixa mais evidente a necessidade de formação continuada que 
possa abranger todos os professores e que esteja voltada para o ensino, à apren-
dizagem e à avaliação, incluindo a autoavaliação docente e discente.

A aquisição de conhecimentos no que tange à pesquisa realizada pelos 
próprios professores e para professores vem se tornando cada vez mais comum 
e, termos referentes a estas pesquisas, tais como: pesquisa-ação, investigação na 
ação, pesquisa-formação, sendo elementos desta última o foco de estudo e pro-
dução da presente pesquisa. Cocharan-Smith e Lytle (1993, p. 23 e 24) definem 
que a “pesquisa dos educadores como uma pesquisa sistemática intencional rea-
lizada por professores sobre sua própria escola e sala de aula”. Portanto, são 
pesquisas realizadas por profissionais usando seu ambiente de trabalho como 
objeto de estudo, como destaca Anderson, Herr e Nihlen (1994). 

O ano de 2020 marcou todas as pessoas do mundo inteiro de uma forma 
devastadora ao se expandir tão rapidamente uma pandemia de proporções na 
época ainda não mensuráveis. Esse momento vivenciado por todos levou à ne-
cessidade de distanciamento entre as pessoas, consequentemente, o fechamento 
das escolas como espaço que acolhe crianças, jovens e adultos. Como ninguém 
estava preparado para enfrentar tal situação, os órgãos responsáveis pelo ensino 
no país se encontravam desnorteados, tentando encontrar uma forma de garantir 
o acesso à Educação de maneira segura. 

Apesar dos esforços, nesse sentido, diversos fatores tendiam para dificul-
tar o ensino no período da pandemia pois, o país enfrentava grandes diferenças 
sociais e, nesse momento o mais seguro seriam aulas remotas com auxílio das 
tecnologias de informação e comunicação (TICs), tais como, smartphones, apli-
cativos de ensino, computadores etc. 

Grande parte dos estudantes vive em situação de insegurança alimentar e en-
frenta problemas relacionados à moradia adequada, não tendo, muitas vezes como 
dispor de um smartphone, computador e muito menos acesso à internet para tomar 
parte da “nova” realidade de ensino. No Estado do Pará, a realidade é ainda muito 
mais desafiadora, pois uma parte dos alunos são moradores de regiões ribeirinhas 
ou áreas rurais, algumas vezes de difícil acesso e com internet de baixa qualidade. 
Isto implica que o ensino remoto é uma realidade distante para essas comunidades. 

Desta forma, os docentes foram orientados a produzirem, daquele mo-
mento em diante, atividades de Ciências, para as quais encontravam-se diaria-
mente nos horários que seriam de aula para trocarem ideias a respeito do que 
estavam enfrentando. A partir desse momento observou-se que todos falavam 
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sobre anseios, dificuldades e principalmente, relatos da forma particular que en-
sinavam. Assim, a autora desta pesquisa já havia ingressada no mestrado pro-
fissional na área de ensino, passando a compartilhar com os demais algumas 
possibilidades cujas quais tinha acesso, e notou-se o interesse destes por uma 
formação continuada que fosse capaz de promover a autorreflexão no sentido 
de trazer melhorias no ensino. 

Toda semana trocava-se experiências, ouvia-se relatos uns dos outros, o 
que possibilitou perceber o potencial de formação dessas interações, e a possi-
bilidade de organizá-las intencionalmente em termos de encontros formativos, 
tendo como eixo estruturador as memórias e reflexões dos participantes sobre 
a própria prática docente. Assim, perguntou-se aos colegas se eles gostariam de 
participar da formação continuada e, após o aceite dos participantes, definiu-se 
três encontros semanais de três horas (3h) para a formação em foco. 

No tópico a seguir, discutimos aspectos teórico-metodológicos e a organi-
zação do itinerário formativo.

2. A constituição do grupo de práticas formativas na escola: aspectos 
teórico-metodológicos 

A formação de professores, especificamente, tem sido objeto de estudo de 
diferentes autoras e autores como destaca Alarcão (1996, 2001), Tardif  (2002), 
Schulman (1987), Perrenoud (1999), Pimenta (2002), entre outros. Preocupados 
em apresentar propostas de melhorias à experiência docente por meio da forma-
ção de professores e da escola como espaço de construção e desenvolvimento 
de um caráter reflexivo proporcionando a ela também ser reflexiva, tal como 
enfatiza Alarcão (2011). 

A esse respeito, segundo Alarcão (2011)

[...] a escola tem de ser organizada de modo a criar condições de reflexivi-
dade individuais e coletivas” pois quando passa a proporcionar situações 
de reflexão insere uma ação e participação mais ativa de seus professores 
e consequentemente de seus alunos e de todos aqueles envolvidos com a 
educação nestes espaços (ALARCÃO, 2011, p. 47).

O que se percebe é que todo sistema de ensino que gira em torno da escola 
e seus profissionais precisam ter esta mesma perspectiva.

Para Pimenta (2002) a importância da dimensão teórica na formação do pro-
fessor, bem como a necessidade da reflexão coletiva devem percorrer todo processo.

De acordo com as concepções de Alarcão (2011):

[...] a capacidade reflexiva é inata no ser humano, ela necessita de con-
textos que favoreçam o seu desenvolvimento, contexto de liberdade e res-
ponsabilidade. Sendo ela inata ao ser humano e carecendo de “despertar”, 
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desencadeando nos formadores docentes uma grande responsabilidade na 
ajuda ao desenvolvimento desta capacidade de pensar autônoma e siste-
maticamente (ALARCÃO, 2011, p.48-49).

Como é nata, o professor deve partir desse princípio e satisfazer toda as exi-
gências do sistema e conformidade com os objetivos propostos e a necessidade local.

Josso (2002) insere um termo ao campo das pesquisas sobre formação, ao 
qual denomina de “abordagem experiencial”, em consequência da compreensão 
do uso das histórias de vida a serviço dos projetos. Este relaciona essa aborda-
gem e a formação na mesma prática em consequência das experiências as quais 
chamou de experiências formadoras. 

Conforme Josso (2002. p. 24) a experiência formadora é tida como um 
conceito em construção, através das narrativas como “processos de formação, 
conhecimento e aprendizagem do ponto de vista de adultos aprendentes a partir 
de suas experiências formadoras.

O modelo de formação que orienta a presente pesquisa é baseado na abor-
dagem reflexiva das experiências docentes, portanto é um modelo prático, de 
acordo com que justifica Josso ao indicar que:

[...] para que uma experiência seja considerada formadora é necessário fa-
larmos sob o ângulo da aprendizagem; em outras palavras essa experiência 
simboliza atitudes, comportamentos, pensamentos, saber-fazer, sentimentos 
que caracterizam uma subjetividade e identidades. (JOSSO, 2004, p.47)

Dentre as estratégias ligadas ao desenvolvimento reflexivo-profissional, 
esta pesquisa vem dissertar acerca da pesquisa-formação embasada, principal-
mente, nos trabalhos de Alarcão (2011) e Josso (2002; 2004; 2010), que expõem 
em seus textos de forma evidente esse tipo de investigação por meio da autorre-
flexão em grupo para que sejam capazes de promover a compreensão das pró-
prias práticas, o modo como ocorrem, suas contribuições  e suas consequências 
no meio educacional e social ao qual estão inseridos. 

De acordo com (Alarcão, 2011) “O uso da análise de casos, as narrativas, 
os portfólios entre outros pontos apresentados fazem parte das estratégias que 
promovem a capacidade de reflexão”. 

Cabe destacar que em um dos seus trabalhos mais famosos, “Experiências 
de Vida e Formação”, a autora Marrie-Christine Josso enaltece a originalida-
de da metodologia da pesquisa-formação ao preocupar-se com a produção de 
conhecimentos atingidas através das narrativas pelos autores e eles encontrem 
um sentido, se inscrevam num projeto de conhecimento que os institua como 
sujeitos (JOSSO, 2004. p.25).

Outros autores conceituam a pesquisa-formação, tal como, Passeggi 
(2016) que enfatiza:
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O que diferencia o paradigma da pesquisa-formação é que nele se acres-
centa, além dos formadores e de instituições não universitárias, a própria 
pessoa em formação, legitimada a se formar mais pela produção de conhe-
cimento fundado em suas práticas e experiências, do que pelo consumo de 
conhecimentos produzido sobre elas. (PASSEGGI, 2016, p.74).

Nota-se que a relevância da pesquisa-formação tem sua efetividade na 
própria formação legitimada. 

Dentre os teóricos que realizaram suas pesquisas dentro do modelo de 
Pesquisa-Formação voltados para o ensino de Ciências, destaca-se Gomes 
(2006) o qual ressalta que:

Neste sentido, situamos a disciplina de Educação em Ciências e Educação 
Ambiental, em um grupo de pesquisa/formação, que consiste num espa-
ço de diálogo, reflexão, responsabilidade profissional e de pertencimento. 
(GOMES, 2006, p 29).

As inferências pertinentes como base nos teóricos acerca da Pesquisa-
Formação corroboram, sendo que define a proposta formativa em termos de 
(auto)formação por se tratar de uma pesquisa-formação na qual focalizamos dois 
aspectos: A Formação de Professores de Ciências na Escola e a Autoformação 
da Formadora em termo da sua constituição docente.

Para Josso (2004):

A participação do formador na pesquisa-formação por meio do trabalho so-
bre a sua própria biografia é mais um ato de reciprocidade e uma marca de 
confiança numa pesquisa participativa que um enriquecimento real para o for-
mador-pesquisador: o trabalho sobre seu próprio processo de formação e de co-
nhecimento torna sua sensibilidade mais apurada [...]. (JOSSO, 2004, p.126).

O que a autora pontua é a possibilidade de o profissional em formação 
possa garantir sua própria capacidade de se capacitar nas áreas que têm maiores 
dificuldades.

Portanto, esta pesquisa-formação se deu através de relatos de experiências 
suscetíveis de reflexão no que tange a sua formação, práticas, metodologias, e a 
possibilidade de transformar seus questionamentos acerca do que já se passou e 
o que pode ser desenvolvido com suas concepções próprias, que os tornaram os 
professores que são. 

Assim, proporcionar ao sujeito formador (enquanto indivíduo que está 
passando pelo processo de formação) uma formação contínua, duradoura, obti-
da através de um novo olhar sobre sua profissão, história de vida profissional, re-
fletindo sobre suas práticas, erros, acertos, anseios, dúvidas, conhecimentos teó-
ricos, servindo-se do diálogo em grupo como ponto de partida para que surjam 
temas geradores das reflexões onde se tornarão também objeto de estudo, esta 
seria a culminância da essência dos resultados a serem obtidos pela pesquisa.
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Após o aceite do grupo em se constituir – organizados para a (auto)formação, 
os encontros formativos se davam em dois encontros semanais com duração média de 
3 horas cada. Os professores participantes concordaram com as datas e horários e as-
sim se deu início a formação, totalizando, a princípio, 8 encontros de (auto)formação. 

O objetivo de cada encontro era que cada professor se apropriasse de forma 
genuína de sua prática docente, tendo a escrita e a socialização de suas narrativas 
autobiográficas ligadas diretamente a sua profissão e a troca de experiências entre 
os colegas como fonte de aprendizagem. Assim, poder, de algum modo, tomar 
consciência e construir conhecimento profissional para melhorias de sua docên-
cia. Isso porque assume-se que o saber dos docentes “é, antes de qualquer coisa, 
narrativo e experiencial, e não apenas teórico e conceitual” (TARDIF, 2009, p.17). 

O Desenvolvimento se deu como mostrado no Quadro 1.

Quadro 1 – Perfil dos encontros (auto)Formadores:

                                    PERFIL DOS ENCONTROS (AUTO) FORMADORES

                                                   ETAPAS DE REALIZAÇÃO CH

1º momento: Acolhida e 
apresentação das questões 
norteadoras para início dos 
relatos  

- Recepção dos professores por meio de acolhida com 
conversas informais.
- Orientação para as respostas aos questionamentos 
pela professora formadora

4h

2º momento: Produção es-
crita dos relatos de acordo 
com o tema do encontro

- Instigação a reflexão sobre suas histórias de vida.
- Instigação a reflexão sobre a própria prática e sua forma-
ção inicial no contexto do tema gerador de cada encontro.

4h

3º momento: Discussão 
em grupo de acordo com 
o tema e experiências pes-
soais e apresentação indivi-
dual dos relatos

- Socialização por meio de leitura das produções escri-
tas e discussão entre os participantes. 4h

4º momento: Apresenta-
ção de artigos para orienta-
ção e embasamento teórico 
para auxílio na construção 
gradativa de um memorial 
como produção da (auto) 
formação.

- Leitura e discussão dos textos como base teórica dos en-
contros de formação;
- A NOÇÃO DO PROFISSIONAL REFLEXIVO NA 
EDUCAÇÃO: ATUALIDADE, USOS E LIMITES- 
Tardif e Moscoso (2018). Texto utilizado no 1º encontro;
- O CURRÍCULO E A PRÁTICA DOCENTE- Aguiar 
(2017). Texto utilizado no 2º encontro;
- O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM E A 
PRÁTICA DOCENTE: REFLEXÕES- Silva e Delgado 
(2018). texto aplicado no 3º encontro;
- ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE AVALIAÇÃO-Bor-
ralho, Antônio Manoel Águas, Avaliar para melhorar as 
Aprendizagens Matemáticas. Belém-Pa.2015.texto usado 
no 4º encontro;
- A Sequência de 4 vídeos do professor Cipriano Luckesi 
(avaliação da Aprendizagem);
- Reflexão na ação para a construção de um memorial 
como atividade final da (auto) formação.

4h



FORMAÇÃO DE PROFESSORES(AS), UNIVERSIDADE E EDUCAÇÃO BÁSICA
C O N t R I B U I Ç õ E S  P A R A  A S  ( t R A N S ) F O R M A Ç õ E S  N O  E N S I N O  -  V O l U M E  1

59

Temas abordados em cada 
encontro semanal de for-
mação (dois dias por se-
mana)

- 1ª Semana: reflexão sobre suas histórias de vida inti-
mamente ligada à sua formação; 
- Instigação a reflexão sobre a própria prática e sua for-
mação inicial;
- 2ª semana: estudo sobre o Currículo Escolar do Ensi-
no de Ciências;
- 3ª semana: tema desenvolvido foi Ensino e Aprendi-
zagem no ensino de Ciências; 
- 4ª semana: tratamos do tema Avaliação escolar;
- 5ª a 8ª semana: Encontros para organização da pro-
dução do Memorial descritivo da vida escolar associa-
do à sua experiencia docente.

Fonte: Elaboração dos autores (2020/2021)

Depois desse primeiro contato com a formação teve-se um retorno ex-
pressado pela conversa, pela socialização e reflexão que os professores partici-
pantes se sentiram de algum modo mais seguros em expressar suas experiências 
no grupo. Os professores também demonstraram maior confiança para um re-
torno nas aulas presenciais. Poder instigar o professor no processo formativo é 
de certa forma muito gratificante, pois de fato entendemos que estamos fazendo 
no caminho para fazer a diferença na socialização, reflexão e promoção de um 
ensino cada vez mais eficaz em nossa região. 

Numa primeira impressão percebeu-se que os encontros formativos pude-
ram demonstrar para os professores que eles são capazes de se desenvolver e ex-
pandir seus conhecimentos baseados em seu contato diário com seus estudantes, 
com suas observações que por diversas vezes são deixadas de lado por acharem 
que são irrelevantes. 

3. Considerações finais

A importância da formação continuada para o professor que se encontra há 
anos na docência, e até mesmo, para aqueles recém-formados gera a possibilidade 
de atuação com excelência, transformando e remodelando sua própria prática. 

A partir desta pesquisa foi possível inferir que os encontros de formação 
constituíram um passo inicial no sentido de tornar possível aos professores a mo-
tivação profissional para promover o ensino e avaliação condizentes com seus an-
seios e com a realidade dos estudantes. Esse empoderamento foi possibilitado por 
meio de um modelo de formação, que parte das experiências de ensino no sentido 
de uma reconstrução reflexiva para a melhoria da própria prática docente. 

Reforço que a formação continuada é uma das possibilidades de constru-
ção de conhecimentos sobre o ensino de Ciências nos Anos Finais sem nos fi-
carmos presos às dificuldades encontradas no processo de ensino-aprendizagem 
da referida disciplina. 
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O modelo de formação continuada desenvolvido na presente pesquisa, 
por meio das reflexões e relatos da atuação docente, visa demonstrar atitudes a 
serem desenvolvidas dentro do currículo de Ciências, que sejam capazes de pro-
piciar uma nova percepção no âmbito de Ciências e a atuação docente quanto a 
reconfiguração de práticas. 

Essa reconfiguração busca a integração com a coerência, com o modelo 
de aprendizagem que seja advindo de itinerário formativo, que pretendo apre-
sentar como produto de intervenção educacional com uma linguagem mais co-
mum à realidade dos professores e dentro daquilo que ele está familiarizado no 
seu cotidiano escolar, além disso, que enfoque o ensino-aprendizagem na área 
de Ciências para a formação cidadã. 

Proporcionar-lhes uma formação continuada é criar uma ferramenta que 
poderá contribuir para o ensino de qualidade, uma base científica eficaz entre 
outros métodos e abordagens que possam ajudar a buscar soluções para proble-
mas da respectiva área. 

As universidades no meu entendimento, em seus cursos de licenciatura 
oferecem pouco aprendizado em relação a atuação da prática docente aos futu-
ros professores, as disciplinas voltadas para as metodologias de ensino deixam 
grandes lacunas de aprendizados a esse “novo futuro professor”, pois o ensinar 
vai muito além do que as Universidades proporcionam ao aluno aprender. 

A docência se constrói, também, no exercício dela, para além da gradua-
ção, por meio dos “erros” e “acertos”, da reflexão de suas metodologias, da 
construção única da sua percepção crítica que propicia seu crescimento pessoal 
e profissional.

Entendo que, propiciar esse modelo de formação para um professor que 
se encontra, saturado de tentativas frustradas de melhorias de ensino é no mí-
nimo gratificante, pois coloca ao acesso desse profissional a possibilidade de se 
reconhecer como parte das decisões educacionais que são construídas ao longo 
de sua docência. 

O Educador, atualmente, precisa ter um apoio na formação continuada 
que o permita sentir segurança para dentro e fora da sala de aula, além da auto-
consciência para desenvolver o pensamento crítico, criativo, dinâmico, tecnoló-
gico de forma a propiciar nos alunos o desenvolvimento desses atributos. 
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FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE FÍSICA: 
CONTRIBUIÇÃO DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

NO ENSINO DE FÍSICA EM PARINTINS/AM1

Marlen Guimarães Seixas2  
Edilson Barroso Gomes3 

Elton Marcio da Silva Santos 4 
Mônica Pereira de Azevêdo5

1. Introdução 

No contexto atual, o ensino de Física na escola ainda é baseado em aulas 
de ensino teórico expositivo sem uma contextualização com o cotidiano dos 
alunos, ensino mecânico, com cálculos matemáticos e de difícil aprendizagem, 
como destaca Moreira (2018). Outro agravante é que a maioria dos professores 
da região norte não possui formação na área em que ministra aulas, principal-
mente em Física, como mostra a pesquisa do INEP (2019). Neste sentido, o 
Progama Residência  Pedagógica (2022) vem preparar os futuros professores 
com base nas atividades práticas no ambiente escolar em conformidade com a 
Resolução (2019) na busca de soluções para os problemas e desafios de ensino e 
aprendizagem da Educação  Básica.

Essas práticas e conhecimentos específicos por disciplinas são fundamen-
tais, segundo Tardif  (2014), para a formação inicial dos professores e sua pro-
fissão futura. Para Delizoicov e Angotti (1994) é necessário na formação inicial 
uma maior articulação entre o nível superior e a escola, futuro local de profissão 
para uma melhor habilitação do professor.

Para Krasilchik (2012), essa fragilidade na formação inicial de professores 
é decorrente de uma formação limitada nos cursos universitários que repercute 

1 Resumo expandido apresentado no Simpósio de Educação de Ciências do Amazonas- X 
SECAM. https://sites.google.com/uea.edu.br/secam/certificados/2022.

2 Graduanda em licenciatura em Física/ Universidade de Estado do Amazonas. mgs.fis16@
uea.edu.br.

3 Doutor em Educação/ DINTER UERJ UEA. Professor Física CESP UEA. ebgomes@
uea.edu.br.

4 Doutor em Ciências Física/USP. Professor Física CESP UEA. elton.uea@gmail.com.

5 Graduada em Normal Superior/ Especialista EJA UEA. Professora SEMED Parintins. 
monicapdeazevedo@hotmail.com.
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na atuação dos professores no ensino básico. A deficiência, segundo a autora, 
era apenas na parte metodológica dos professores e se expandiu para os conhe-
cimentos específicos.

Então, o objetivo deste trabalho foi melhorar a formação inicial dos gra-
duandos bolsistas e a aprendizagem dos alunos da escola através de aulas expe-
rimentais de Física. Valadares (2012) reconhece que é preciso compreender os 
fenômenos e interpretar a teoria para em seguida fazer os cálculos matemáticos 
para se chegar aos resultados dos problemas de Física na escola.

Para tratar sobre o ensino das Ciências Exatas, aqui tratado mais espe-
cificadamente sobre o ensino da Física, e alguns de seus principais percalços e 
problemáticas encontradas no sistema básico de ensino das escolas públicas do 
nosso país, é relevante salientar que de acordo com os objetivos dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais - PCNs (2000), o ensino de Física deve contribuir para a 
formação científica efetiva, permitindo ao indivíduo interpretar fatos, fenôme-
nos e processos naturais e a interação do ser humano com a natureza. Porém, 
é notório que essas inter-relações não ocorrem nas inúmeras salas de aulas pelo 
país, não somente na Educação Básica, mas assim como nas universidades que 
formam novos profissionais docentes da área da Física. O que nos suscita a 
realizar as seguintes reflexões: quais fatores contribuem para esse ensino conti-
nuar sendo praticado? Quais as melhores metodologias para esse tipo de ensino-
-aprendizagem em nossa conjuntura atual?

Reconhecemos que a participação dos graduandos no Estágio 
Supervisionado, projetos de extensão e Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência-PIBID e Residência Pedagógica- RP, nos possibilita co-
nhecer o ambiente escolar desde o início da graduação, e pode ajudar na refle-
xão e compreensão dos problemas, deficiências e carências do ensino, melho-
rando as nossas práticas docentes para a Educação Básica.

Apesar de a grade curricular do curso de Licenciatura em Física esteja 
pautada na interdisciplinaridade para um ensino por competências, habilidades 
e similaridades dos conteúdos da Física para a Educação Básica, reconhecemos 
que as teorias e práticas são pouco desenvolvidas em pareceria com as escolas. 
Ricardo (2007) expressa em seu trabalho a preocupação com os futuros profes-
sores de Física e suas dificuldades com o ensino aprendizagem na escola e dos 
conhecimentos adquiridos em sua formação na universidade. Assim, estes pro-
fessores têm a base do ensino em resoluções de problemas e exercícios sem dis-
cussão do conteúdo ou compreensão do conteúdo abordado na Ciência, assim 
como foram preparados no Ensino Superior como alerta (MOREIRA, 2018). 

Na atual conjuntura pandêmica, a metodologia utilizada pelos profissionais 
da educação foi modificada e adaptada conforme a realidade do ensino, as didáticas 
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que eram aplicadas no ensino presencial já não poderiam ser utilizadas no ensino hi-
brido ou somente online, nos deparamos com a necessidade de reinventar-se. Outro 
problema foi a evasão escolar principalmente nas turmas de Ensino Médio no qual 
estávamos iniciando nossas atividades de Residência Pedagógica em Física. 

Muitas implicações interferem nessa nova modalidade de ensino, é verdade 
que eram muito mais empregadas nos ensinos superiores nas universidades espa-
lhadas pelo mundo, mas no contexto do Educação Básica quando lidamos com 
crianças e adolescentes precisamos lidar e pensar em uma didática que empregue as 
novas tecnologias e que suscite a curiosidade e a aprendizagem desses educandos. 

Ricardo (2007) reconhece que esses desafios se somam ao ensino e apren-
dizagem impostos aos professores em sala de aula, mas que é preciso enfrentar 
esses problemas e buscar soluções, compreender e criar situações de aprendiza-
gem, logo, não existem receitas prontas para problemas dessa natureza. 

Os pais dos alunos têm um papel de auxiliar os docentes nessa nova mo-
dalidade, o caderno não foi substituído, mas ganhou mais um aliado, a tela do 
computador ou do celular. Porém, temos a questão de que a partir de que mo-
mento isso também se torna um entrave, uma dificuldade no ensino precisa ser 
pensada e discutida com mais frequência na Residência Pedagógica de Física.

2. Metodologia utilizada na pesquisa

As atividades de Física ocorreram no decorrer do Subprojeto Residência 
Pedagógica CESPUEA 2021/2022 na Escola Estadual Irmã Sá, em Parintins/
AM. Foram selecionadas duas turmas, no total de setenta estudantes e um profes-
sor de 2º ano do Ensino Médio, e realizado diagnóstico sobre o ensino e aprendi-
zagem nos assuntos de Física e aplicação de dois experimentos com materiais de 
baixo custo, (VALADARES, 2012), de forma coletiva em sala de aula na escola:

1- O Pêndulo Eletrostático: possibilitou a detecção do excesso de cargas 
elétricas em um corpo. O objetivo foi detectar o excesso ou falta de carga elé-
trica. Materiais: um suporte de madeira, um fio não condutor, um pedaço de 
papel alumínio, um pedaço de cano PVC e um balão. Foi colocado sobre a base 
de madeira um pedaço de canudo por onde passou um fio e na ponta do fio na 
vertical foi amarrado um pedaço de papel alumínio. Pedimos para que os alunos 
observassem os objetos, que ao atritarmos o pedaço de cano PVC ou o balão e 
ao aproximar do pedaço de alumínio ocorrerá o movimento. 

2- Garrafa de Leiden: é capaz de armazenar cargas elétricas. Objetivo: ar-
mazenar cargas elétricas dentro de um frasco. Materiais: uma garrafa de plástico 
ou vidro, uma camada de folha de papel alumínio, uma fita isolante, um canudo 
e um fio de cobre. Foi colocado água dentro da garrafa, pedaço de fio de cobre, 
fizemos um furo na tampa da garrafa por onde passou o fio de cobre e na ponta 
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do fio colocamos uma bolinha feita de papel alumínio. Ao aproximar a garrafa 
de um canudo atritado, observamos que a garrafa rouba os elétrons do canudo 
e fica carregada e ao encostar a garrafa em uma pessoa, esta leva um pequeno 
choque. No final das atividades foram realizadas avaliações com os alunos sobre 
o fenômeno para verificação da aprendizagem.

3. Resultados e discussões da pesquisa na escola

Para Leiria e Mataruco (2015), as experiências estão ligadas ao ser humano, 
e elas se apresentam nas interações do homem com o meio em que vive, formando 
uma fonte de dados que contribui para as suas informações ou o senso comum. 

As atividades foram aplicadas durante as aulas da disciplina Física na 
escola, como ferramentas ao ensino do conteúdo que estava sendo desenvolvido 
na sala de aula articuladas com a prática experimental, possibilitando a assimi-
lação das teorias e processos que envolvem esses experimentos, com a super-
visão do professor da escola. O assunto foi eletrostático, experimentos, figura 
01- pêndulo eletrostático, o objetivo foi mostrar a falta ou excesso de carga elé-
trica e, figura 02 - garrafa de Leiden, o objetivo foi mostrar o armazenamento de 
carga elétrica dentro de um frasco. Nas duas turmas houve participação regular 
nas aulas teóricas sobre os conceitos físicos, já nas aulas experimentais tivemos 
apoio de estudantes voluntários e a participação das duas turmas foi ótima, no-
tou-se a curiosidade sobre os experimentos e visualização dos fenômenos. 

 Figura 01- Experimento pêndulo eletrostático

Fonte: arquivo pessoal
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Nas figuras 01 e 02, observamos o interesse dos estudantes em participar com 
perguntas sobre o funcionamento dos experimentos e seus fenômenos. Identificamos 
através de exercícios que os estudantes conseguiram compreender o conteúdo e sua 
articulação com as aulas teóricas de Física. E através das avaliações foi possível 
verificar que as atividades experimentais vêm contribuindo com a aprendizagem 
dos conceitos de Física que ainda são trabalhados de forma abstrata na escola.

 Figura 02- Experimento Garrafa de Leiden

Fonte: arquivo pessoal

Nas atividades realizadas na escola foi fundamental a parceria e troca de 
experiência entre os bolsistas do Programa Residência Pedagógica de Física, pro-
fessores e estudantes do Ensino Médio. Ressaltamos que a equipe da RP Física, 
figura 03, é formada pelo professor Orientador que é um Docente da UEA, pro-
fessor Preceptor que é um professor de Física da escola responsável por organizar 
e orientar as atividades dos Residentes na escola, e os Residentes que são graduan-
dos bolsistas matriculados no curso de Licenciatura em Física do CESP UEA.
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Figura 03- Equipe RP Física na escola 2022

                       
Fonte: arquivo pessoal

Finalizamos as atividades experimentais do Programa de Residência 
Pedagógica de Física na escola com a Mostra de Experimentos na parte externa 
das salas de aulas onde todas as turmas de Ensino Médio participaram das apresen-
tações, tirando dúvidas dos experimentos realizados pela equipe RP Física, figura 
03, para a comunidade escolar. As atividades Práticas RP Fisica na escola foram 
realizadas no periodo em que estava diminuindo a pandemia no Amazonas, com a 
autorização da Universidade e foram tomados todos os cuidados necessários com 
distanciamento, uso de máscara e álcool gel nas atividades realizadas na escola.

 Figura 04- Apresentação RP Física no CESP UEA 2022    

         
Fonte: arquivo pessoal



FORMAÇÃO DE PROFESSORES(AS), UNIVERSIDADE E EDUCAÇÃO BÁSICA
C O N t R I B U I Ç õ E S  P A R A  A S  ( t R A N S ) F O R M A Ç õ E S  N O  E N S I N O  -  V O l U M E  1

69

Apresentação no Centro de Estudos Superiores de Parintins- CESP/
UEA, figura 04, a mostra dos banners no qual foram apresentados os resumos 
das atividades desenvolvidas nas escolas no decorrer dos Programas Residência 
Pedagógica e PIBID 2020-2022, no referido evento participaram os colegiados 
de Física, Química, Pedagogia e Letras.

4. Considerações finais 

Evidenciamos neste trabalho a importância das práticas como estratégia 
de ensino-aprendizagem em Física na escola, aproximando a prática experimen-
tal ao cotidiano dos alunos aliada ao saber científico, e promovendo experiên-
cias no processo de formação do professor/profissional da educação. Neste sen-
tido, o Programa de Residência Pedagógica tem possibilitado realizar discussões 
sobre a prática na formação inicial de professores de Física na Educação Básica 
no Amazonas/Brasil.

Nesse período pós-pandemia, o reinventar-se foi necessário para que 
realizássemos nossas atividades em sala de aula onde buscamos nos inovar e 
transpor para os alunos nossos conhecimentos adquiridos na faculdade e assim 
também aprender com eles, pois estamos sempre em processo de aprendizagem.  

Buscar inovações e também reformulações para as práticas educacionais 
fazem parte de nossa formação, seguindo os parâmetros curriculares, mas tam-
bém adequando com nossa realidade, e principalmente com a realidade dos alu-
nos. A educação como via de mão dupla, de mediação e orientação e não mais 
como o professor como detentor do conhecimento, e a cada dia aprendendo 
cada vez mais com os alunos na escola.

Nossos agradecimentos à UEA, parceria SEDUC de Parintins/AM, ges-
tores, professores, alunos e funcionários da Escolas Estadual.
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FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE CIÊNCIAS:  
UTILIZANDO EXPERIMENTOS DE QUÍMICA 

E FÍSICA NA ESCOLA EM MAUÉS/AM1

Josiele Rebelo Freire2 
 Edilson Barroso Gomes3

 Francisco Otávio Miranda Farias4

Elton Marcio da Silva Santos5 

1. Introdução 

No município de Maués/AM como em todo Brasil existe uma escassez 
de profissionais adequados por área de formação que pode influenciar de forma 
negativa o ensino e aprendizagem de Ciência, Química, Física e suas compro-
vações dos fenômenos naturais na escola. Dados do INEP (2019) identificaram 
que existem professores ministrando aulas na Educação Básica com formação 
inadequada nas regiões Norte, e sendo mais grave, no Nordeste, e em parte da 
região Centro Oeste do Brasil.

O ensino de Ciências na escola ainda hoje tem a base em aulas teóricas 
expositivas com resolução de exercícios para responder avaliações locais, exa-
mes regionais e nacionais. O ensino na escola, segundo Moreira (2018), segue 
um modelo tradicional baseado no treinamento do aluno a responder questões, 
e isso causa uma frustração desses alunos fazendo com que tenham repulsão 
pelos estudos de disciplinas que utilizam cálculos matemáticos. 

A pesquisa teve o objetivo de verificar o ensino de Ciências, Física e 
Química utilizando oficinas experimentais no Ensino Fundamental em uma es-
cola pública no município de Maués. E desta forma contribuir com a formação 
inicial do professor de Física do Núcleo de Ensino Superior de Maués/AM. 

1 Resumo expandido apresentado no Simpósio de Educação de Ciências do Amazonas- X 
SECAM. https://sites.google.com/uea.edu.br/secam/certificados/2022.

2 Graduanda em licenciatura em Física/ Universidade de Estado do Amazonas. jrf.fis18@
uea.edu.br.

3 Doutor em Educação/ DINTER UERJ UEA. Professor Física CESP UEA. ebgomes@
uea.edu.br.

4 Doutor em Física/INPA. Professor de Física CESP UEA.ffarias@uea.edu.br.

5 Doutor em Ciências Física/USP. Professor Física CESP UEA. elton.uea@gmail.com.
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Neste sentido, Cortela e Nardi (2008) alertam que os cursos de formação inicial 
de professores precisam fortalecer a formação docente e o conhecimento esco-
lar dos graduandos que serão importantes no desenvolvimento profissional dos 
professores de Física para a Educação Básica.

Com base nos estudos de Valadares (2012), defendemos o ensino de 
Ciências, Física, Química através de oficinas experimentais de forma que os 
estudantes possam aprender utilizando e realizando seus próprios experimentos 
para verificação dos fenômenos e conteúdos apresentados pelos professores em 
sala de aula. Neste sentido, compreendemos a necessidade de realizar no final 
de cada oficina experimental atividades com roteiros, exercícios, trabalhos que 
poderão definir se ocorreu ou não a aprendizagem dos alunos.

Pacca e Villani (2018) reconhecem que os professores precisam atualizar 
seus conhecimentos pedagógicos com a realidade da escola, e o diálogo colabo-
rativo entre alunos e professores é importante no ensino de Física na escola. Os 
autores também compreendem como um desafio a formação inicial e continuada 
articulada com a Educação Básica, e que é preciso avançar nesta perspectiva co-
laborativa para que os professores estejam preparados para a Educação Básica.

Pimenta (2007) concorda com Pacca e Villani (2018) quando se refere ao 
distanciamento existente na formação inicial de professores com o espaço de atua-
ção do futuro professor, o ambiente escolar. A autora reconhece que a forma-
ção do professor deve ser um processo contínuo baseado na realidade atual da 
Educação. Na formação inicial é muito importante as atividades de Iniciação à 
Docência e Estágio Supervisionado na escola, segundo Manrique (2012), o início 
da socialização do conhecimento profissional e político deste futuro professor 
com a Educação Básica na escola, leva o licenciando a fazer uma reflexão sobre 
seu conhecimento acadêmico e pedagógico adquirido na universidade.

Ghedin (2007) explica que a formação do professor precisa superar essa 
ideia de mão de obra qualificada ou bons profissionais da educação, precisa ir 
além, formar um professor com caráter reflexivo sobre sua profissão, compro-
missado com a política educacional e com uma formação teórica que possibilite 
o professor agir e reagir em diferentes situações problemas na escola.

A formação do professor para Nóvoa (2009) precisa estar baseada em 
práticas voltadas para a aprendizagem dos alunos, aquisição de uma cultura pro-
fissional onde o professor experiente orienta o professor em início de carreira, 
trabalhar a capacidade de relação e comunicação pedagógica entre professores 
e alunos, valorização do trabalho profissional em coletivo e responsabilidade, e 
participação do professor no espaço público da escola. 

O trabalho do professor com atividades práticas de Ciências na Educação 
Básica na escola são necessárias e precisam ser realizadas em estudos do meio, 
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experimentações, visitas com observações em ambientes externos à sala de aula. 
Porém, a falta dessas atividades na escola é preocupante, segundo Andrade et 
al. (2011), principalmente quando ocorre o primeiro contato dos alunos com a 
construção dos conhecimentos científicos das leis, fenômenos e aplicação destes 
conhecimentos adquiridos em sala de aula. 

2. Metodologia da pesquisa

A pesquisa foi desenvolvida na Escola Estadual Walton Rodrigues 
Bizantino em Maués/AM, no decorrer do projeto de extensão PROGEX UEA 
ano 2019/2020. Foi realizado o diagnóstico e seleção de uma turma com trinta 
e dois alunos de nono ano do Ensino Fundamental, que participaram de três ofi-
cinas experimentais de Ciências, com base em Valadares (2012) e Lopes (2016), 
foram utilizados materiais de baixo custo e roteiros experimentais conforme as 
atividades a seguir. 

1. Oficina sobre Eletromagnetismo forças atrativas: o objetivo foi analisar a inte-
ração entre campos elétricos e magnética com cargas de prótons e elétrons, conforme:

Equação:  

Roteiro I – Eletromagnetismo forças atrativas: Materiais: “amoeba”, li-
malha de ferro, um imã. Primeiro, com bastante cuidado queimar palha de aço 
em um recipiente, em seguida utilizar a amoeba e mistura ambos. Após a mistu-
ra da amoeba com a limalha de modo ficar com bastante ferro aguarde por uns 
2 minutos. E utilize o imã e aproxime à amoeba que já se encontra magnetizada 
e observe o que acorre.

2. Oficina sobre Misturas Homogêneas e Heterogêneas: o objetivo foi ve-
rificar a diferença entre as misturas que é um sistema formado por duas ou mais 
substâncias puras.

Roteiro II – Misturas homogêneas e heterogêneas: Materiais: óleo vege-
tal, corante álcool, água e copos descartáveis. Utilize no primeiro copo água 
e álcool e observe. No segundo copo colocar álcool e óleo e algumas gotas de 
corante. O último copo acrescente água e o óleo e as gotas de corante e observe 
o que acontece. Use os corantes de cores diferentes.

3. Oficina sobre a Genética extração das células do DNA da boca: o ob-
jetivo foi identificar o DNA, que é formado por uma fita dupla composta por 
quatro letras: A, T, C e G. 

Roteiro III – Genética extração das células do DNA da boca: Materiais: 
sal de cozinha, detergente, álcool corante e copos e lupa. Utilize um copo des-
cartável, coloque um pouco de água e sal, faça um gargarejo por um minuto. Em 
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outro copo coloque álcool e adicione seu gargarejo e algumas contas de corante. 
Por último, acrescente duas gotas de detergente e aguarde por uns cinco minutos. 
Com a apoio de uma lupa será possível observar pequenas membranas do DNA.

3. Resultado e  discussão da pesquisa na escola.

Primeiramente foi apresentado à turma o conceito de eletromagnetismo, o 
qual é o fenômeno que diz respeito à interação entre campos elétricos e magnética 
com cargas de prótons e elétrons. A força eletromagnética é um tipo de interação 
que envolve diretamente as seguintes partículas elementares: prótons e elétrons. É 
importante destacar que, de uma forma ou de outra, essa interação atinge todas as 
outras partículas conhecidas, com exceção do gráviton e do neutrino.

Então, em seguida, apresentamos o fenômeno do Eletromagnetismo for-
ças atrativas aos alunos: utilizamos o material que denominamos de: amoeba 
magnética ou geleca magnética, que tem a função de atrair qualquer ímã que se 
aproxima, isso acontece porque ocorre uma interação entre a massa viscosa que 
contém ferro e o campo magnético gerado pelo ímã. 

Fig. 01: Experimento eletromagnetismo

Fonte: arquivo pessoal  

A primeira oficina, figura 01, possibilitou aos alunos verificar o fenômeno 
da força de atração entre elétron e o próton e comprovar a equação sobre força de 
atração. A amoeba magnética ou geleca magnética, atrai qualquer ímã que se 
aproxima, ela é uma massa viscosa, isso acontece porque ocorre uma interação 
entre a massa viscosa que contém ferro e o campo magnético gerado pelo ímã. 
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Identificamos que os alunos conseguiram através da prática verificar a atração en-
tre um elétron e um próton. Valadares (2012) considera estas atividades teóricas 
e práticas fundamentais na compreensão dos fenômenos em Ciências.

Fig.02: mistura homogênea e heterogênea

Fonte: arquivo pessoal

A segunda oficina sobre mistura homogênea e heterogênea, figura (02), a 
mistura heterogênea foi identificada ao misturar o álcool, óleo e corante, e a mis-
tura água, óleo e corante observamos em duas fases. O álcool e água não é possível 
definir onde há álcool e onde há água, então, classificamos como apenas uma fase 
homogênea. Verificamos que houve a compreensão dos alunos através da prática 
sobre as diferenças entre as misturas. Para Lopes (2016), estas oficinas levam o 
aluno a ser um investigador, melhorando os seus conhecimentos em Ciências. 
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Fig.03: Genética de extração das células DNA da boca

 Fonte: arquivo pessoal

Na terceira oficina sobre a Genética extração das células do DNA da boca, 
fig.03, foi realizado o bochecho que contou com três (3) alunos e um (1) graduan-
do, verificamos que algumas células saem da bochecha e elas ficaram na água es-
branquiçada, ao colocar o detergente, ele quebra as membranas celular deixando 
o DNA solto na água, então o sal e o álcool fazem com que se separe da água, e 
nesta fase os alunos conseguiram verificar o DNA naquele emaranhado de peda-
ços de células de DNA. Moreira (2018) reconhece a importância das atividades 
teóricas e práticas na aprendizagem de Ciências, faz uma crítica ao ensino tradi-
cional baseado em responder questões e resoluções de problemas na escola. 

Nas oficinas tivemos uma boa participação dos alunos, e através das ava-
liações verificamos que melhorou a aprendizagem desses alunos na disciplina 
de Ciências na escola. Camargo e Nardi (2008) compreendem que as atividades 
práticas são fundamentais para a aprendizagem dos alunos e para a formação 
profissional dos professores de Física para Educação Básica.

4. Considerações finais 

As oficinas experimentais do projeto de extensão na escola contribuíram 
com o ensino dos professores e com o conhecimento dos alunos na disciplina de 
Ciências. Reconhecemos que essas oficinas/atividades podem ser utilizadas na 
sala de aula ou laboratório da escola, quando bem realizadas podem tornar as 
aulas mais dinâmicas e melhorar a aprendizagem dos alunos.

Identificamos que pela primeira vez estavam sendo realizadas aulas teó-
ricas com oficinas experimentais no Ensino Fundamental nesta escola, essas 
oficinais tiveram participação efetiva da maioria dos alunos talvez por se tratar 
de uma dinâmica diferente que conseguiu chamar atenção para a participação 
e trabalho coletivo em sala de aula. E verificamos que o laboratório da escola 
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e os materiais de Física e Química não estavam sendo utilizado no ensino dos 
alunos na escola. 

A experiência docente adquirida no decorrer das aulas teóricas e oficinas 
experimentais junto com alunos e professores na escola foi fundamental na for-
mação docente dos graduandos de Física. Conforme a Diretriz (2019), é neces-
sário realizar práticas que envolvam a universidade com a escola para melhorar 
a formação inicial de professores para a Educação Básica.  

Agradecimentos à NESMAU UEA e SEDUC, funcionários, professores e 
alunos do município de Maués/AM pelo apoio no desenvolvimento da referida 
pesquisa na escola. 
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A APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS 
ENQUANTO PROPOSTA METODOLÓGICA 
PARA A FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE

Marcelo Wilson Ferreira Pacheco1

Rafael Silva Costa2

Victor Daniel de Oliveira e Silva3

1. Introdução

A promoção de experiências de aprendizagem significativas e que levem o 
aluno à reflexão sobre o saber produzido, como forma de conhecimento, ciência 
e oportunidades de desenvolvimento, é uma das premissas do trabalho univer-
sitário. Da mesma forma, este é um dos principais objetivos de professores e 
professoras que atuam na Educação Superior.

Pensando nisso, a implementação de novos métodos e técnicas didáticas 
torna-se fundamental para quem busca promover no Ensino Superior situações 
de aprendizagem que permitam, ao discente em formação, a adoção de uma 
postura ativa, investigativa e reflexiva sobre o conhecimento que constrói. Nessa 
perspectiva, docentes e discentes assumem papéis de igual importância nos pro-
cessos de ensino e aprendizagem, nos quais há a superação da distância entre 
esses atores e uma significativa mudança na postura de ambos frente ao co-
nhecimento. Professores passam a ser mediadores da aprendizagem e atuam no 
sentido de permitir e incentivar o protagonismo do aluno.

Quando pensamos em uma Educação Universitária para a Formação de 
Professores, essa necessidade de inovação pedagógica urge com maior intensi-
dade, uma vez que estamos “formando” os futuros profissionais da Educação, 
que atuarão diretamente sobre o desenvolvimento social/cultural/intelectual 
das próximas gerações. Assim, as oportunidades de aprendizagem vivenciadas 
por este grupo de acadêmicos devem ser pautadas na experiência, na vivência 
e na práxis educativa. Hoje, as Metodologias Ativas configuram-se como uma 
das principais estratégias didático-metodológicas para se atingir este fim, pois 

1 Mestre em Ensino. Universidade Federal do Pará (UFPA). celopacheco@hotmail.com. 

2 Mestre em Ensino. SEEDS Bilingual Education. rscostacontato.1@gmail.com. 

3 Mestre em Ensino. Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). victoroliveir@hot-
mail.com.
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trazem em seu cerne conceitos da Aprendizagem Significativa, de Ausubel, da 
Educação Libertadora, de Freire e do Pragmatismo, de Dewey.

Nesse sentido, ao propor a implementação da Metodologia Ativa 
Aprendizagem Baseada em Projetos em um contexto de formação de profes-
sores, buscou-se desenvolver práticas de pesquisa e ações de intervenção em 
uma realidade educacional, com base nos Temas Contemporâneos Transversais 
(TCTs) da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Os projetos interdisciplinares apresentados neste artigo são fruto do tra-
balho desenvolvido com cerca de 70 alunos e alunas da disciplina Pesquisa e 
Prática Pedagógica do curso de Pedagogia, da Universidade Federal do Pará, 
durante os meses de outubro de 2021 a fevereiro de 2022, tempo em que o com-
ponente curricular foi ofertado em modelo de Ensino Remoto, com aulas sín-
cronas, por meio de videoconferências, e momentos assíncronos, destinados à 
pesquisa, observação da unidade escolar e preparação dos projetos didáticos 
envolvendo os diferentes campos do conhecimento e voltados para a superação 
de problemáticas inerentes às escolas do Estado do Pará.

Com isso, 11 projetos foram desenvolvidos e figuram como destaque des-
te texto, uma vez que são apresentados detalhadamente nas seções a seguir. Sua 
análise e implementação seguem as etapas descritas na Aprendizagem Baseada 
em Projetos, o que nos permitiu compreender a importância da união entre teo-
ria e prática na Formação de Professores. Também, foi possível oportunizar aos 
futuros educadores a vivência do trabalho pedagógico, bem como a intervenção 
e reflexão sobre seus papéis enquanto alunos do curso de Pedagogia que, em 
breve, estarão no mercado de trabalho como profissionais.

2. O ensino e a aprendizagem por metodologias ativas

Historicamente, a relação entre professores e alunos por muito tempo 
se deu de maneira verticalizada, com base na passividade dos aprendizes, cujo 
papel se voltava apenas para a recepção e reprodução de conteúdo, sem critici-
dade ou questionamento. Khan (2013), quando explica o modelo prussiano de 
Educação (o mesmo ainda usado em muitas instituições de ensino), enfatiza que 
“a intenção não era produzir pensadores independentes, mas extrair cidadãos 
leais e complacentes, que aprenderiam o valor de se submeter à autoridade [...]” 
(p. 81). Contrapondo-se a tal panorama, várias propostas pedagógicas surgem 
voltadas para as demandas individuais dos educandos, de modo a valorizar seus 
conhecimentos prévios, habilidades, competências e preferências. Com isso, a 
relação entre os atores da Educação começou a se modificar a partir de um viés 
mais horizontalizado, onde ambos trabalham juntos para que o aprendizado 
ocorra de maneira significativa e contínua.
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Chaquime e Mill (2018) destacam que pensadores como John Dewey, Paulo 
Freire, e Carl Rogers tiveram grande influência nestas recentes propostas pedagógi-
cas, pois focaram-se em atender as necessidades dos estudantes por meio de situa-
ções contextualizadas e significativas. Eles também apontam que, dentro desta pers-
pectiva, o papel do professor “[...] é orientar a aprendizagem com base nos objetivos 
a serem atingidos. Assim, sua ação pedagógica é voltada à proposição de situações 
de ensino-aprendizagem que tornem o estudante ativo na construção de conheci-
mento” (p. 442). Ser ativo neste processo significa ser um dos protagonistas da ação 
pedagógica. É com base nesta visão que surgem as Metodologias Ativas.

Muito se fala hoje sobre essas metodologias e como elas são essenciais 
dentro do cenário atual da Educação, porém é importante ressaltar que o pen-
samento em “protagonismo do aluno” não é suficiente para entender como elas 
funcionam e como podem ser desenvolvidas na ação pedagógica. É necessário 
vislumbrar os conceitos e experiências de pesquisadores da área da Educação 
acerca dos processos de ensino e aprendizagem baseados em Metodologias 
Ativas. Um destes autores é Mattar (2017), que destaca que essas metodologias 
“[...] convidam o aluno a abandonar sua posição receptiva e a participar do 
processo de aprendizagem por novas e diferentes perspectivas, como decisor, 
criador, jogador, professor, ator, pesquisador [...]” (p. 22). Isso demonstra que 
papéis, outrora exclusivos do professor, agora são compartilhados entre ambos. 
Esta fala coaduna com a visão de Moran (2018), que afirma que as Metodologias 
Ativas “[...] dão ênfase ao papel protagonista do aluno, ao seu envolvimento di-
reto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo, experimentando, 
desenhando, criando [...]” (p. 4).

Filatro (2018), por sua vez, enfatiza que as Metodologias Ativas são um 
termo guarda-chuva que abarca “[...] estratégias, técnicas, abordagens e perspec-
tivas de aprendizagem individual ou colaborativa que envolvem e engajam os 
estudantes no desenvolvimento de projetos e/ou atividades práticas” (p. 12). Ela 
complementa afirmando que essas metodologias são guiadas pela “[...] perspec-
tiva da pedagogia, da andragogia e da heutagogia” (p. 19). E finaliza sua análise 
sobre Metodologias Ativas com o destaque de que, ao selecionar o método que 
melhor se adequa ao contexto em que se quer trabalhar, deve-se levar em consi-
deração a autonomia do aluno e seu nível de aprendizagem.

É importante que todas as ações estabelecidas e trabalhadas dentro destas 
metodologias corroborem para que o aluno possa ser o construtor de seu próprio 
conhecimento. Assim,

A aprendizagem é dita significativa quando uma nova informação (conceito, 
ideia, proposição) adquire significados para o aprendiz através de uma espé-
cie de ancoragem em aspectos relevantes da estrutura cognitiva preexistente 
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do indivíduo, isto é, em conceitos, ideias, proposições já existentes em sua 
estrutura de conhecimentos (ou de significados) com determinado grau de 
clareza, estabilidade e diferenciação (MOREIRA, 2010, p, 18).

Por isso, é importante que os alunos consigam perceber seus papéis de 
protagonistas dentro do processo de construção do conhecimento, por meio de 
ações que promovam a autonomia, a flexibilidade cognitiva, soluções de proble-
mas, colaboração e criatividade.

De fato, as Metodologias Ativas propiciam um conjunto de vantagens pe-
dagógicas capazes de tornar os processos de ensino e aprendizagem significativos, 
de modo a promover um ambiente cujas necessidades e demandas individuais dos 
alunos sejam levadas em consideração durante suas trajetórias formativas.

3. Aprendizagem baseada em projetos

A Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), metodologia conhecida 
também pela sigla PBL (Project-Based Learning), surgiu em 1900 nos Estados 
Unidos, a partir da percepção do filósofo John Dewey (1859-1952) de que era 
possível aprender mediante o fazer. Ou seja, quando observado um problema 
real, é possível adquirir competências, gerar questionamentos, realizar pesquisas 
e promover atividades práticas, que resultem na sua aprendizagem.

Zabala (1998) afirma que o método que temos hoje, como referência para 
a Metodologia Ativa, foi sistematizada pelo norte-americano William Kilpatrick 
(1871- 1965) que se baseou nas ideias de Dewey. Dessa forma, foi Kilpatrick que 
sistematizou as quatro etapas que compreendem a estrutura de um projeto, e 
que estão divididas na seguinte ordem: A Intenção, onde o professor e os alunos 
discutem sobre os possíveis projetos, se dividem em grupos e definem os temas 
e os objetivos; posteriormente, já na etapa da Preparação, se elegem a proposta, 
o planejamento e os meios que serão necessários; em seguida, a terceira fase é a 
própria Execução, que segue de acordo com o planejamento estabelecido; e por 
fim, a etapa da Avaliação que ocorre após a conclusão do projeto. 

Com o tempo, a literatura definiu um padrão para que a ABP pudesse ser 
adotada nas escolas. Para as suas bases teóricas, estudiosos posteriores a Dewey 
refinaram o método, considerando os conceitos da Teoria da Aprendizagem, da 
Neurociência e da Psicologia, de modo a compreender “[...] que conhecimento, 
pensamento, ação e contextos de aprendizagem estão inextricavelmente relacio-
nados” (BUCK INSTITUTE FOR EDUCATION, 2008, p. 17).

Assim, o Buck Institute for Education (2008) define alguns critérios para 
que a atividade desenvolvida em sala se classifique como ABP: a) colocar o alu-
no no centro do processo de aprendizagem reconhecendo o seu interesse pela 
aprendizagem; b) trazer o projeto como elemento norteador da disciplina; c) 
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explorar os tópicos importantes da disciplina por meio de questões provocativas; 
d) desenvolver habilidades de autogestão e gestão de projetos; e)  especificar 
quais produtos podem resolver determinado problema; f) oportunizar feedbacks 
a cada produto desenvolvido; g) associar o processo avaliativo ao desempenho, 
desafios complexos e uso de múltiplas habilidades; e h) estimular a cooperação 
mediante a formação de grupos, avaliações por pares e dos resultados obtidos.

Bender (2014) ressalta que a ABP permite que os alunos confrontem pro-
blemas reais, determinem o que pode ser feito e busquem respostas de forma 
colaborativa, e afirma que a metodologia “[...] é uma das mais eficazes formas 
disponíveis de envolver os alunos com o conteúdo de aprendizagem” (p. 15).

Em sua pesquisa, Silva (2015) avaliou a experiência pedagógica e as po-
tencialidades de aplicação da ABP, ressaltando que apesar da resistência à mu-
dança, a metodologia permite o desenvolvimento de inúmeras competências. 
Ele afirma que 

[...] podemos concluir que esta experiência concreta se encontra enquadrada 
nas premissas enfatizadas relativamente a este método, a experiência  peda-
gógica revelou-se muito mais aliciante e enriquecedora para alunos e do-
centes, independente das limitações inerentes tanto à implementação deste 
processo como as limitações quanto ao grupo de trabalho, o que por si só se 
torna num fator motivador e justificado da sua aplicação, uma vez, que não 
encontramos, dentro de um só grupo de trabalho, as mesmas carências e ní-
veis cognitivos similares, até porque não é de todo intenção desta estratégia 
a uniformização do grupo, pelo contrário, pretendemos realçar e promover 
a singularidade e a diversidade de competências entre os jovens, provocando 
a partilha de conhecimento entre pares (SILVA, 2015, p. 50).

A ABP, para Filatro (2018, 39), “[...] tem por objetivo final a entrega de 
um produto que pode ser um relatório das atividades realizadas, um protótipo 
da solução concebida ou um plano de ação a ser implementado na comunidade 
local”. Sendo esse projeto significativo para os estudantes e capaz de alcançar os 
objetivos educacionais propostos.

Mesmo com as particularidades conceituais e metodológicas aqui apre-
sentadas, ainda há a possibilidade da ABP se confundir com projetos ditos co-
muns, desenvolvidos em atividades diversas. Assim, Bender (2014) compreende 
que a Metodologia Ativa se diferencia dessas atividades por apresentar alguns 
elementos significativos aos processos de ensino e aprendizagem, os quais po-
dem ser observados, em detalhes, no Quadro 1: 
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Quadro 1: Características Essenciais da ABP

ELEMENTO DESCRIÇÃO

Âncora Introdução e informações necessárias para preparar os alunos e 
engajá-los no processo.

Trabalho em Equi-
pe Cooperativo Todo o processo deve ser vivenciado por todos os membros da equipe.

Questão matriz Deve ser elaborada com o objetivo de focar os esforços dos alunos 
na solução do problema.

Feedback e Re-
visão

A avaliação pode ser feita pelo próprio professor ou pelos colegas e deve 
ser organizada de forma sistemática durante a elaboração do processo.

Investigação e 
Inovação.

A partir da questão matriz, direcionar para que haja mais perguntas 
que possam se converter em tarefas.

Oportunidades e 
Reflexão.

Oportunizar espaços de reflexão sobre o processo de elaboração do 
projeto.

Processo de Inves-
tigação

Os alunos podem desenvolver metas, indicadores, etapas e objetivos 
a cumprir.

Resultados apresen-
tados publicamente

Tornar público a apresentação do projeto dentro do contexto em que ele 
foi pensado, gerando mais significado no processo de aprendizagem.

Voz e escolha do 
aluno

A escolha e o processo de criatividade devem ser reforçados para 
que o projeto tenha a identidade dos alunos.

Fonte: Adaptado de Bender (2014)

Apesar da sua considerável popularidade, a ABP ainda requer ambienta-
ção e preparo da turma, por parte do professor. Vasconcelos (2020) avalia que é 
preciso, antes de qualquer prática, apresentar aos alunos os objetivos, benefícios 
e o funcionamento da metodologia. Além disso, organizar os estudantes em 
grupos e instigá-los a elaborar o projeto dentro do contexto definido e seguindo 
as etapas necessárias. Da mesma forma, Filatro (2018) ressalta a necessidade de 
acompanhamento contínuo do professor para que não se perca o foco na apren-
dizagem, garantindo etapas de reflexão sobre o processo e sobre os conteúdos. 

Vasconcelos (2020) considera importante valorizar a interdisciplinaridade 
que a ABP permite, uma vez que agrega inúmeras competências à formação 
do aluno, além de mostrar que é possível articular o conhecimento e a ciência 
possibilitando uma aprendizagem cada vez mais significativa. Para isso, o autor 
reforça a necessidade de “[...] que o aluno seja colocado como centro do proces-
so de aprendizagem, sendo participante ativo nas tomadas de decisões referentes 
aos projetos desenvolvidos” (p. 93).

Seguindo as etapas de forma correta, Vasconcelos (2020) afirma que a 
ABP atende de maneira satisfatória questões motivacionais e de engajamento 
dos alunos, principalmente, quando são expostos a situações práticas, em que 
se veem participantes da resolução de um problema real e próximo do seu coti-
diano. Quanto aos professores, o autor também avalia que, ao compreenderem 
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o seu papel de mediação, podem promover a conexão entre diferentes áreas do 
conhecimento sem deixar de abordar os conteúdos de sua disciplina.

4. Análise dos projetos interdisciplinares

Tendo como princípio metodológico a Aprendizagem Baseada em 
Projetos, os alunos e alunas da disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica, compo-
nente curricular do Curso de Pedagogia, da UFPA, tiveram como proposta di-
dática a construção de projetos interdisciplinares, voltados para a realidade dos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental com foco nos TCTs previstos na BNCC.

Com relação à proposta didática mencionada, é importante detalhar suas 
etapas metodológicas e fundamentações. Nesse sentido, ao tomar como norte a 
Metodologia Ativa Aprendizagem Baseada em Projetos, buscou-se seguir as eta-
pas do método de Kilpatrick, destacadas por Zabala (1998), que são: Intenção, 
Preparação, Execução e Avaliação.

Durante a fase de Intenção, o professor, logo no início das aulas, reuniu-se 
com os alunos e definiu em conjunto a proposta didática, apresentando a BNCC e 
os seus TCTs, deixando claro que os projetos que seriam elaborados seguiriam es-
ses parâmetros e deveriam ser criados sob uma perspectiva interdisciplinar, unindo 
pelo menos dois componentes curriculares. Nessa etapa houve a divisão dos dis-
centes e formação das equipes, escolha dos locais para os quais os projetos seriam 
destinados (com foco nas escolas paraenses) e a definição dos objetivos.

Como Preparação, durante as aulas, o professor levantou discussões teó-
ricas sobre a BNCC, os TCTs, Técnicas de Pesquisa, Interdisciplinaridade e 
sobre a Metodologia Ativa trabalhada e, por conseguinte, os alunos também 
definiam os rumos que seus projetos tomariam. Realizaram visitas às unidades 
escolares, leitura de documentos da escola, como o Projeto Político Pedagógico 
e Regimento, sessões de observação e entrevistas com os atores da unidade de 
ensino. De posse dos dados obtidos, eles construíram seus projetos, elegendo 
um tema transversal, a série atendida e os componentes curriculares que seriam 
trabalhados de forma interdisciplinar.

No período da ação pedagógica relatada, devido a realidade escolar dife-
renciada por conta da pandemia do COVID-19, os projetos desenvolvidos foram 
adaptados para a sua implementação na prática, uma vez que algumas crianças 
ainda estavam estudando no modelo de Ensino Remoto. Portanto, a fase de 
Execução, prevista na metodologia Ativa, ocorreu respeitando as diferentes rea-
lidades das escolas atendidas.

A Avaliação dos projetos deu-se como atividade entre os pares, de modo 
que não somente o professor avaliou as propostas apresentadas, mas, sobretu-
do, os próprios alunos puderam analisar as produções dos seus colegas e propor 
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contribuições aos mesmos em uma sessão de socialização dos projetos realizados.
A seguir, pode-se conferir um resumo de cada um dos 11 projetos interdis-

ciplinares elaborados na atividade da disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica:
Projeto 1: “Ser criança e adolescente é ser sujeito de direitos” - Este projeto in-

terdisciplinar envolve os componentes curriculares: História, Geografia, Língua 
Portuguesa e Artes, do 5º ano do Ensino Fundamental e tem como lócus a Escola 
Municipal Terezinha Souza, em Belém-Pa. As etapas do projeto contempla-
vam momentos de exposição oral dialogada sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente com os alunos, seguidos de atividades mão-na-massa, nas quais as 
crianças ficavam livres para se expressarem e demonstrarem o que compreende-
ram, por meio da confecção de cartazes, pinturas, maquetes, colagens e mon-
tagens. Uma das fases do projeto consistia na encenação de um esquete, feito 
pelos alunos do 5º ano com situações em que os direitos das crianças e adoles-
centes acabavam por ser negados ou negligenciados, cuja apresentação ocorreu 
na Feira Cultural da escola.

Projeto 2: “Ensino e aprendizagem da comunidade surda no Brasil” - O projeto 
foi desenvolvido em função do direito à aprendizagem de todos os alunos, defi-
cientes ou não, mas que, por diversos motivos acaba sendo cerceado para alguns 
públicos. Embora tenha como princípio a Educação da pessoa surda, o projeto 
era voltado para todos os alunos e alunas do 5º ano do Ensino Fundamental, da 
Escola Municipal Ernestina Rodrigues, situada em Belém-Pa. A proposta inter-
disciplinar englobava os componentes História e Matemática e foi organizada a 
partir de oito aulas da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para as turmas do 5º 
ano. Nestes encontros, além do ensino da língua, se buscou a compreensão acerca 
da história da Educação de surdos, bem como da legislação que a ampara. 

Projeto 3: “Semana da consciência negra” - Ao selecionar as crianças matri-
culadas nos anos iniciais da Escola Municipal Professora Ogilvanise Moreira de 
Moura, em Belém-Pa, o projeto buscou trabalhar a interdisciplinaridade ao en-
volver os componentes curriculares Geografia, História e Educação Física, em 
prol de trabalhar a valorização da diversidade étnico-racial brasileira e desenvol-
ver conceitos como: respeito às diferenças, cidadania e resgate das memórias das 
nossas matrizes culturais. Como proposta didática, o projeto envolvia contação de 
histórias, aulas expositivas, dialogadas e práticas, rodas de capoeira, degustação 
de alimentos de origem africana e uma culminância para a socialização com toda 
a escola sobre os saberes desenvolvidos durante a Semana da Consciência Negra.

Projeto 4: “Carimbó para todos” - Ao tomar como tema central da propos-
ta didática a Diversidade Cultural, o projeto buscou, por meio de atividades 
lúdicas e artísticas nos componentes História e Geografia, valorizar este ritmo 
musical e dança tipicamente paraenses.
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Como público-alvo a equipe selecionou os alunos do 4º ano do Ensino 
Fundamental da Escola Estadual Santos Dumont, localizada em uma área pe-
riférica da cidade de Belém-Pa. O trabalho foi implementado em duas semanas, 
sendo a primeira voltada para o desenvolvimento dos conceitos básicos acerca 
do carimbó, na qual se fez a exposição dialogada sobre a origem e características 
do ritmo e da dança, a ambientação da sala de aula com adornos que remetem 
à cultura, arquitetura e culinária paraense, uma feira de exposição dos itens da 
sala e, por fim, o ensaio de uma coreografia da música “A Dança do Carimbó”, 
do cantor e compositor Pinduca. No segundo momento, houve a exibição de 
vídeos de apresentações de carimbó, novos ensaios dos passos da dança e a cul-
minância, com a apresentação da coreografia para toda a escola.

Projeto 5: “Conhecendo a sua comunidade quilombola” - O projeto é de autoria 
de alunas oriundas da comunidade de Conceição do Mirindeua, pertencente ao 
território quilombola Jambuaçu, localizado no município de Moju-Pa. Por serem 
pertencentes à comunidade quilombola, as alunas trouxeram como proposta di-
dática a valorização da cultura e da diversidade vivenciada no seu território. Por 
esse motivo, elegeram como público-alvo os alunos da Escola Nossa Senhora da 
Conceição, localizada na referida comunidade. Unindo todas as disciplinas em 
uma proposta interdisciplinar, o projeto propôs encontros formativos a fim de dis-
cutir as características culturais da comunidade. Para isso, aplicou um teste diag-
nóstico com os alunos, na tentativa de compreender o que as crianças conheciam 
sobre o espaço em que vivem. A partir dos resultados obtidos, foram realizadas 
rodas de conversa, oficinas e visitas aos espaços comuns da comunidade, que cul-
minou na elaboração, por parte dos alunos atendidos, de uma cartilha com a his-
tória e as características do quilombo Conceição do Mirindeua.

Projeto 6: “Importância e valorização da cultura dos povos indígenas” - O proje-
to, destinado aos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal 
Benvinda de França Messias, em Belém-Pa, tinha como componentes curricu-
lares Artes, História e Geografia. A proposta consistia na realização de visitas 
técnicas à espaços que contam a história dos povos indígenas, rodas de conversa 
na escola, seções de cinema e debates, oficinas artesanais de produção de instru-
mentos musicais e elaboração de murais artísticos.

Projeto 7: “Conexão de saberes – literatura na Amazônia” - O projeto, que  ti-
nha como objetivo ressaltar a importância da literatura regional amazônica, foi 
destinado às crianças do 3º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal 
Hildegarda Caldas de Miranda, em Belém-Pa, como foco nas disciplinas de 
Língua Portuguesa e História. Assim, após a definição da turma, o projeto 
ocorreu durante quatro dias, onde foi possível realizar contação de histórias e 
rodas de conversa sobre lendas e mitos amazônicos em sala de aula, durante 
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45 minutos após o intervalo. Ao final, os grupos produziram materiais com o 
resumo das histórias e socializaram com toda a escola. 

Projeto 8: “Horta na escola” - Com o foco na saúde alimentar, o projeto bus-
cou ser um instrumento de auxílio na promoção de hábitos saudáveis, por meio 
do desenvolvimento de técnicas básicas de produção, cuidados essenciais com o 
solo, com a qualidade dos produtos e preparo e consumo dos alimentos. Os alu-
nos participantes foram crianças de 7 a 8 anos do 3º ano do Ensino Fundamental 
da Escola Nota 10, pertencente à rede privada do município de Ananindeua-Pa. 
Para a proposta interdisciplinar foram selecionadas as disciplinas de Geografia e 
Ciências e o projeto foi dividido em cinco momentos pedagógicos: no primeiro 
momento, foi realizada a apresentação do projeto aos alunos, tendo a visitação do 
espaço da horta e a instrução sobre alimentação saudável; na segunda etapa, foi 
possível realizar uma exposição sobre o preparo de hortas horizontais e verticais 
em garrafas pet; no terceiro momento, foi feito o acompanhamento do plantio e da 
manipulação dos materiais; após isso, no quarto momento foi possível cuidar do 
solo, através do controle de adubos e acidez; e, por fim, na quinta fase foi realizada 
uma feira cultural degustativa dos alimentos na escola, tendo a apresentação dos 
insumos pelos alunos e distribuição das hortaliças em pratos. Nessa última etapa, 
com base na reflexão sobre o processo, os conhecimentos adquiridos e as dificul-
dades, os alunos foram avaliados sobre o processo de aprendizagem. 

Projeto 9: “Incentivo à alimentação saudável” – O projeto foi realizado 
com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, na Escola Municipal Amália 
Paumgartten, localizada em Belém-Pa. Os pesquisadores notaram, em experiên-
cias anteriores no local, que os hábitos alimentares dos alunos não estavam ade-
quados às normas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e, por 
isso, decidiram promover a conscientização acerca de hábitos mais saudáveis.

As ações foram realizadas em cinco etapas. Todas com base nos eixos da 
BNCC referentes às áreas de Ciências, Geografia e Matemática. Inicialmente, 
houve uma palestra com uma nutricionista para conscientizar a comunidade es-
colar acerca de hábitos alimentares saudáveis. Em seguida, realizou-se uma roda 
de conversa com os alunos para aprofundamento da temática, onde os alunos 
foram indagados a respeito dos hábitos alimentares em casa e na escola. No ter-
ceiro momento, houve a construção de uma pirâmide alimentar para sensibilizar 
a comunidade escolar sobre a diferença entre alimentação saudável e não saudá-
vel. O quarto momento proporcionou o preparo de uma receita para estimular 
o consumo de frutas e alimentos naturais. Por fim, os alunos construíram um 
canteiro com materiais recicláveis, onde iniciaram uma horta, que futuramente 
proverá ervas, temperos e hortaliças para a merenda escolar. 

Projeto 10: “Meio ambiente e preservação na escola” – Este projeto uniu 
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Ciências e Geografia e objetivou conscientizar os alunos do 5º ano da Escola 
Municipal Gabriel Lage da Silva, em Belém-Pa, sobre atitudes positivas em prol 
da preservação da natureza de maneira sustentável. Em um primeiro momento, 
os alunos participaram de quatro aulas sobre a relação homem/meio ambiente 
e os três erres. Este embasamento fez-se necessário para aumentar e/ou reforçar 
o repertório dos alunos sobre a Educação Ambiental. Em seguida, os alunos 
foram levados à uma aula passeio para fomentar a importância da fauna e da 
flora da região. Por fim, houve um momento de reflexão sobre a temática e a 
construção de um espaço verde, onde foram plantadas mudas, com o intuito de 
acompanharem o desenvolvimento das plantas.

Projeto 11: “Educação ambiental” - A temática de respeito e preservação do 
meio ambiente embasou este projeto realizado com alunos dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, da Escola Municipal Agroambiental “Professora Lindalva 
Pinho”, no município de Curralinho-Pa. O objetivo do projeto foi propiciar à 
comunidade escolar embasamento teórico acerca do plantio de hortaliças, com 
a finalidade de capacitar seus membros a desenvolver renda futura para compor 
suas receitas, atreladas a sensibilização quanto ao meio ambiente e sustentabili-
dade. O projeto contemplou as seguintes disciplinas: Ciências e Geografia.

A execução do projeto deu-se em três partes, divididas em teoria e práti-
ca. No primeiro momento, os professores de ciências e geografia trabalharam 
conjuntamente para expandir o repertório dos alunos acerca do meio ambiente 
e suas principais características, bem como a manipulação de mudas de plantas. 
Em seguida, elas foram direcionadas a limpar e organizar o local onde uma 
horta seria construída. Por fim, sob a orientação dos professores e com base nos 
conhecimentos adquiridos nas aulas, os alunos plantaram as mudinhas. 

5. Aproximações conclusivas

Ao chegar no final do período letivo em que a proposta da disciplina 
Pesquisa e Prática Pedagógica de desenvolveu, pôde-se observar o quanto foi 
significativa a implementação da Metodologia Ativa da Aprendizagem Baseada 
em Projetos no contexto da Formação de Professores, sobretudo na realidade 
amazônica, a qual vivenciamos.

Os alunos, nas ações de desenvolvimento de seus projetos didáticos inter-
disciplinares, buscaram intervir na realidade de unidades escolares que se relacio-
nam com sua trajetória formativa de alguma forma. Escolas onde atuam como es-
tagiários, ou que estudaram na infância, escolas da sua comunidade quilombola, 
do seu município no arquipélago do Marajó, unidades carentes e periféricas, que 
necessitam de ações de intervenção como essas que os alunos propuseram.

Com esta prática, aliada a aprendizagem sobre o desenvolvimento de projetos 
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didáticos, conceitos como Interdisciplinaridade, Sustentabilidade, Multiculturalismo, 
Cidadania, Inovação e Colaboração puderam ser discutidos e vivenciados, o que re-
sultou em uma aprendizagem significativa para os futuros educadores.

O objetivo da proposta pôde ser alcançado, à medida em que as equipes 
sedimentavam suas propostas e, com base em ações de pesquisa, como a ob-
servação participante e levantamento bibliográfico, traçavam metas e ações em 
função de uma problemática real a qual desejavam intervir. Nesse sentido, é cer-
to afirmar que a Aprendizagem Baseada em Projetos foi efetivamente colocada 
em prática, uma vez que suas etapas e especificidades foram contempladas no 
desenvolvimento dos 11 projetos aqui descritos.

Evidentemente, ainda há muito o que se discutir sobre a importância que 
novos métodos e técnicas de ensino e aprendizagem podem assumir no atual 
cenário da Educação Universitária no Brasil. Sendo assim, sem esgotar o tema 
das Metodologias Ativas e, mais especificamente, da Aprendizagem Baseada 
em Projetos, cremos que este trabalho se soma a outros e traz novos dados e 
experiências exitosas com a sua implementação. Esperamos que novos trabalhos 
e novas vivências possam emergir daqui, bem como diferentes olhares e discus-
sões sobre o assunto possam enriquecer esta temática.
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Karla de Oliveira Santos2

1 Introdução

O estágio supervisionado nos cursos de formação inicial de professores 
é um momento significativo, no qual os estagiários se aproximarão do seu fu-
turo campo de atuação profissional, desenvolvendo práticas colaborativas entre 
a universidade e a escola, pesquisando os fenômenos educacionais em lócus e 
aliando teoria e prática, na perspectiva de indissociabilidade entre ambas. 

De acordo com as autoras Pimenta e Lima (2010), o estágio se constitui 
como um campo de conhecimento, o que significa atribuir-lhe um estatuto epis-
temológico que supera sua tradicional redução à atividade prática instrumental. 
Enquanto campo de conhecimento, o estágio se produz na interação dos cursos 
de formação com o campo social no qual desenvolvem as práticas educativas. 

Contribuindo com a discussão, Santos (2021a) afirma que o estágio é uma 
atitude investigativa, interventiva, reflexiva, teórico-prática voltada à formação 
de uma práxis significativa, que possibilita ao futuro docente, uma formação 
sólida para sua futura atuação profissional, sendo a escola um espaço privilegia-
do para a produção de conhecimento para os estagiários que a adentram para 
a realização dos estágios supervisionados, proporcionando entender a sua com-
plexidade, para problematizar o contexto e desvelar a realidade. 

A partir das nossas considerações iniciais, esse estudo surge com a 
atuação no Programa Residência Pedagógica , nos anos de 2018 e 2019, no 
Campus II – Santana do Ipanema/AL, da Universidade Estadual de Alagoas 
(UNEAL).A experiência vivenciada, despertou o interesse de estudar o lugar do 
estágio supervisionado como pesquisa na Base Nacional Comum de Formação 

1 Graduada em Pedagogia (Campus II - Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL). 
Email: fatimabarbosa.160@gmail.com.

2 Doutora em Educação (PPGE/UFAL). Professora Adjunta da Universidade Estadual de 
Alagoas (UNEAL). Email: karla.oliveira@uneal.edu.br.



FORMAÇÃO DE PROFESSORES(AS), UNIVERSIDADE E EDUCAÇÃO BÁSICA
C O N t R I B U I Ç õ E S  P A R A  A S  ( t R A N S ) F O R M A Ç õ E S  N O  E N S I N O  -  V O l U M E  1

93

de Professores da Educação Básica (BNCFP), diante da sua obrigatória imple-
mentação nos cursos de licenciaturas através da Resolução CNE/CP Nº 2/2019, 
o que culminou com a produção de uma monografia no Curso de Licenciatura 
em Pedagogia – Campus II – UNEAL, defendida em dezembro de 2022. 

Partimos da seguinte problemática: Como a Resolução CNE/CP Nº 
2/2019 aborda o estágio supervisionado como pesquisa?. O objetivo geral é 
compreender como a Resolução de 2019, que institui a BNCFP, trata o estágio 
supervisionado como pesquisa na formação inicial de professores. 

A metodologia adotada neste trabalho é de cunho qualitativo, com o uso da 
pesquisa bibliográfica, acerca de estudos teóricos que tratam sobre o tema do está-
gio supervisionado nos cursos de formação de professores e a análise documental, 
apresentando algumas considerações sobre a Resolução CNE/CP Nº 2/2019.

O capítulo apresenta as concepções de estágio que norteiam a formação 
inicial de professores, as nossas análises sobre a Resolução CNE/CP Nº 2/2019, 
como também, os limites impostos para o estágio como pesquisa com a BNCFP. 

2 Concepções de estágio supervisionado na formação de professores

Segundo Pimenta (2010), o estágio é uma atividade teórica que permite co-
nhecer a realidade, tomando esta como objeto de conhecimento, como referência, 
para estabelecer idealmente a realidade que se quer. E ainda, segundo a autora, 
num processo de estágio de formação de professores, os conhecimentos sobre os 
contextos ensino-aprendizagem que ocorrem numa escola precisam ser apreendi-
das em sua totalidade, e que não basta estar na escola, ou improvisar situações que 
não se assemelham ao cotidiano, não assegurando a atenção, o estudo e a reflexão 
sobre a realidade conflitante do cotidiano escolar. (PIMENTA, 2010).

Para Almeida e Pimenta (2014), o estágio é um campo de conhecimento 
que envolve estudos, análises, problematização, reflexão e proposição de solu-
ções para ensinar e aprender, e que compreende a reflexão sobre as práticas pe-
dagógicas, o trabalho docente e as práticas institucionais, situados em contextos 
sociais, históricos e culturais.

O estágio supervisionado é o momento que se estabelece a sistematização 
e operacionalização da teoria com a prática reflexiva, aproximando os estagiá-
rios do cotidiano das escolas, sendo uma atividade complexa, pela necessária 
compreensão de uma multidimensionalidade de saberes teórico-prático adqui-
ridos durante o curso de formação de professores e norteado por concepções.

Sendo assim, a partir dos estudos de Selma Garrido Pimenta e Maria 
Socorro Lucena Lima, em sua obra intitulada Estágio e Docência (2010), iremos 
apresentar brevemente as concepções de estágio propostas pelas estudiosas: prá-
tica como imitação de modelos, prática como instrumentalização técnica, estágio como 
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pesquisa e a pesquisa no estágio. 
A concepção da prática do estágio supervisionado como imitação de mo-

delos é comum nos cursos de formação de professores, devido ao fato de entender 
este momento como o desenvolvimento meramente da prática, desprovida de 
teorias. Ou seja, é a instrumentalização da prática pela prática, é o como fazer, 
de forma modelar, a partir das experiências, observações de modelos e apego à 
tradição. Nesse sentido, 

O estágio então, nessa perspectiva, reduz-se a observar professores em aula 
e imitar esses modelos, sem proceder a uma análise crítica fundamentada 
teoricamente e legitimada na realidade social em que o ensino se processa. 
Assim, a observação se limita à sala de aula, sem análise do contexto esco-
lar, e espera-se do estagiário a elaboração e execução de “aulas-modelo”.
(PIMENTA, LIMA, 2010, p. 36).

Outra concepção apontada pelas referidas autoras é a prática como ins-
trumentalização técnica. Nesse caso, reduz o estágio à “hora da prática no cur-
so”, dissociado da teoria, como se não houvesse necessidade de aplicação dos 
conhecimentos científicos para executar as intervenções que são realizadas nos 
estágios, mas sim, apenas a aquisição de habilidades generalistas e instrumen-
tais necessárias para o desenvolvimento da ação docente. Para Pimenta e Lima 
(2010), essa perspectiva técnica do estágio gera um distanciamento da vida e do 
trabalho concreto que ocorre nas escolas, uma vez que as disciplinas dos cursos 
de formação não estabelecem relação com as teorias e com a realidade que o en-
sino ocorre, levando os estagiários muitas vezes, a exigir em sua formação, técni-
cas e metodologias que superem as deficiências da profissão e do ensino, fortale-
cendo o que as autoras denominam de “mito das técnicas e das metodologias3”. 

A prática como instrumentalização técnica é limitada, causando uma crí-
tica às escolas e aos profissionais da educação, sem uma compreensão macro e 
reflexão necessária dos fenômenos educativos e de seus problemas, levando os 
estágios a um tom denunciativo das ações desenvolvidas em lócus. 

E por fim, a concepção do estágio como pesquisa e a pesquisa no estágio, 
é uma possibilidade essencial na formação dos futuros docentes, ao culminar em 
uma ação investigativa que busca novos conhecimentos para explicar de forma 
coerente, através de dados, a realidade que se apresenta.

De acordo com Pimenta e Lima (2010):

A pesquisa no estágio, como método de formação de futuros professores, 
se traduz, de um lado, na mobilização de pesquisas que permitam a am-
pliação e análise dos contextos onde os estágios se realizam; por outro, e 

3 Mito presente nos anseios de estudantes, professores e políticas governamentais, que de-
fendem que a falta de conhecimento de técnicas e métodos é responsável pelas deficiências 
no ensino. (PIMENTA, LIMA, 2010).
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em especial, se traduz na possibilidade de os estagiários desenvolverem 
postura e habilidades de pesquisador a partir das situações de estágio, ela-
borando projetos que permitam ao mesmo tempo compreender e proble-
matizar as situações que observam.(p.46).

Conforme Ghedin, Oliveira e Almeida (2015), as experiências de pesqui-
sa vivenciadas no decorrer da formação, possibilitam ao estudante perceber que 
a prática atualiza e interroga a teoria.

Desse modo, defendemos que a concepção do estágio como pesquisa e 
a pesquisa no estágio, apresentada no trabalho de Pimenta e Lima (2010), é 
necessária para a formação de um professor pesquisador-reflexivo de sua ação, 
que problematiza a sua prática e busca intervenções teóricas-metodológicas para 
a minimização dos desafios postos à profissão. 

Ao enfatizar a importância do estágio como pesquisa na prática desen-
volvida na Instituição de Ensino Superior (IES), estamos colaborando com uma 
metodologia que analise a realidade que se impõe e desenvolva práticas inves-
tigativas e colaborativas entre a universidade e a escola, mas principalmente, 
que suas ações sejam pautadas na pesquisa, almejando propor alternativas de 
intervenção profissional e social, numa perspectiva emancipatória, favorecendo 
a unidade entre teoria e prática.(SANTOS, 2019).

Assim sendo, Pimenta e Lima (2010) afirmam: 

Como reflexão sobre as práticas pedagógicas das instituições escolares, o 
estágio não se faz por si. Envolve todas as disciplinas do curso de forma-
ção, constituindo um verdadeiro e articulado projeto político-pedagógico 
de formação de professores cuja marca é alavancar o estágio como pesqui-
sa. Poderá ocorrer, portanto, desde o início do curso, possibilitando que a 
relação entre os saberes teóricos e os saberes das práticas ocorra durante 
todo o percurso da formação, garantindo, inclusive, que os alunos aprimo-
rem sua escolha de ser professores a partir do contato com as realidades 
de sua profissão. (p. 56).

Corroborando com o exposto, os estudiosos Ghedin, Oliveira e Almeida 
(2015) apontam que assumir o estágio como prática orientada pela pesquisa 
pode ser uma maneira de criar condições para o surgimento de atitudes mais 
interdisciplinares, que envolverá um conjunto de ações, permitindo ampliar o 
horizonte de sua compreensão e de sua atuação no campo de trabalho, a partir 
de um processo sistemático e metódico de pesquisa.

Aroeira (2014) diz que a prática da pesquisa durante os estágios se torna 
uma profícua estratégia formativa, que contribui para a compreensão de práticas 
pedagógicas e para a articulação entre o conhecimento específico de ensino e o 
conhecimento pedagógico na totalidade do conhecimento socialmente produzido. 

Destarte, Santos (2021a) considera que a formação de professores pautada 
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numa sólida formação teórico-prática e no fortalecimento de posturas e habili-
dades de pesquisador, emerge como um desafio, principalmente com a imposi-
ção de uma formação neotecnicista4, pragmática e utilitarista, que se apresenta 
com a Base de Formação de Professores, através da Resolução CNE/CP Nº 
2/2019. Tema este, que trataremos na próxima seção.  

3 Análise da Resolução CNE/CP Nº2/2019: a Base em questão

A partir dos anos de 1990, o Brasil passou a implementar políticas públi-
cas educacionais alinhadas ao neoliberalismo, sob a orientação de organismos 
multilaterais, sendo a formação de professores uma das preocupações nas refor-
mas educacionais desenvolvidas ao longo das últimas décadas, como alicerce 
para a qualidade da educação. Como aponta Santos (2021b,p.476): “as mudan-
ças estruturais promoveram uma organização de referenciais curriculares nacio-
nais, investimentos financeiros em programas e na formação de professores”. 

No ano de 2019, em meio a um cenário político complexo, é aprovada a 
Resolução CNE/CP Nº 2/2019, que definiu as novas Diretrizes Curriculares 
para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica e instituiu a 
BNCFP. Como afirmam as autoras Bezerra, Santos e Santos, (2020, p. 8): “A 
Base Nacional Comum é um documento impositivo e isolado de referenciais 
que compreendem o currículo e a formação docente”. E ainda afirmam, que 
a formação de professores sofreu influências de uma formação técnica, instru-
mental e modelar, que se estruturaram em torno de uma subordinação das po-
líticas educacionais às agendas dos organismos multilaterais, culminando com 
a expansão de Instituições de Ensino Superior privadas, principalmente na mo-
dalidade de Educação à distância, com sérias limitações e aligeiramento nos 
processos formativos. (BEZERRA, SANTOS e SANTOS, 2020).

A Resolução CNE/CP Nº 2/2019 é um documento autoritário, que retira 
a autonomia pedagógica dos cursos de formação inicial de professores, ao im-
por a adequação de seus currículos à aplicabilidade da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) da educação básica. E ao romper com o contínuo entre for-
mação inicial e continuada, antes presente na Resolução CNE/CP Nº 2/2015, 
criando uma outra Resolução e outra Base específicas para tratar da forma-
ção continuada, ou seja, a Resolução CNE/CP Nº 1/2020 e a Base Nacional 
Comum para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica.

4 Segundo Freitas (2012), o neotecnicismo se estrutura em três grandes categorias: responsa-
bilização, meritocracia e privatização. A partir destes fundamentos, compreendemos que a 
formação de professores terá a ênfase em uma formação instrumental, pautada no desen-
volvimento de habilidades e competências, na responsabilização e na valorização de testes 
padronizados com foco em perfomatividades e alcance de metas, servindo aos interesses 
hegemônicos do empresariado. 
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A BNCFP representa um documento verticalizado, sem diálogo, sem par-
ticipação e discussão com a comunidade educacional e acadêmica, alinhando 
as matrizes curriculares às avaliações, com foco em desempenhos, permeada de 
chavões e ideias do senso comum, provocando uma desprofissionalização do-
cente. (RODRIGUES, PEREIRA, MOHR, 2020). Como também, reforçando a 
pedagogia das competências, em atendimento aos interesses do capital.

O documento em análise possui trinta (30) artigos, estruturados em nove 
(9) capítulos e tem também um anexo que apresenta a Base. Possui uma organi-
zação através de três competências específicas estabelecidas no artigo 4º:

Art. 4º As competências específicas se referem a três dimensões funda-
mentais, as quais, de modo interdependente e sem hierarquia, se integram 
e se complementam na ação docente. São elas:
I - conhecimento profissional;
II - prática profissional; e
III - engajamento profissional.(BRASIL, 2019).

Destacamos que é a primeira vez que um documento que trata da forma-
ção de professores, usa o termo “competências” e “habilidades” para delimitar 
os saberes necessários para a constituição da identidade do professor e da prá-
tica docente. Discordamos de tal ponto, pois quando se fala de competências, 
pensamos juntamente com os autores Ghedin; Oliveira e Almeida (2015, p.169), 
quando afirmam: “Compreende-se que o professor é competente a medida que 
pesquisa. Ele alia a docência à pesquisa como forma de articular a teoria-prática, 
como forma de expressar sua competência técnica e seu compromisso político 
com a práxis de professorar.”

Cada dimensão apresentada no artigo 4ª (BRASIL, 2019) possui as suas 
competências específicas, demonstradas nos parágrafos 1º, 2º e 3º:

§ 1º As competências específicas da dimensão do conhecimento profissional 
são as seguintes:
I - dominar os objetos de conhecimento e saber como ensiná-los;
II - demonstrar conhecimento sobre os estudantes e como eles aprendem;
III - reconhecer os contextos de vida dos estudantes; e
IV - conhecer a estrutura e a governança dos sistemas educacionais.
§ 2º As competências específicas da dimensão da prática profissional 
compõem-se pelas seguintes ações:
I - planejar as ações de ensino que resultem em efetivas aprendizagens;
II - criar e saber gerir os ambientes de aprendizagem;
III - avaliar o desenvolvimento do educando, a aprendizagem e o ensino; e
IV - conduzir as práticas pedagógicas dos objetos do conhecimento, as com-
petências e as habilidades.
§ 3º As competências específicas da dimensão do engajamento profissional 
podem ser assim discriminadas:
I - comprometer-se com o próprio desenvolvimento profissional;
II - comprometer-se com a aprendizagem dos estudantes e colocar em prática 
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o princípio de que todos são capazes de aprender;
III - participar do Projeto Pedagógico da escola e da construção de valores 
democráticos; e
IV - engajar-se, profissionalmente, com as famílias e com a comunidade, vi-
sando melhorar o ambiente escolar. (BRASIL, 2019).

Observamos que as competências e habilidades apresentadas não abor-
dam uma perspectiva de professor pesquisador, que reflete sobre a sua ação, que 
investiga e questiona a sua práxis, mas sim, uma formação utilitarista e neoprag-
mática, já que há uma articulação das competências propostas na BNCFP com 
as competências delimitadas na BNCC da educação básica. 

Em relação ao estágio supervisionado, é uma atividade obrigatória 
nos cursos de formação inicial de professores, com carga horária de 400h. 
Apresentamos algumas questões importantes no artigo 7º:

Art. 7º A organização curricular dos cursos destinados à Formação Inicial 
de Professores para a Educação Básica, em consonância com as apren-
dizagens prescritas na BNCC da Educação Básica, tem como princípios 
norteadores:
[...]II - reconhecimento de que a formação de professores exige um con-
junto de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes, que estão ineren-
temente alicerçados na prática, a qual precisa ir muito além do momento 
de estágio obrigatório, devendo estar presente, desde o início do curso, 
tanto nos conteúdos educacionais e pedagógicos quanto nos específicos da 
área do conhecimento a ser ministrado;
VIII - centralidade da prática por meio de estágios que enfoquem o plane-
jamento, a regência e a avaliação de aula, sob a mentoria de professores ou 
coordenadores experientes da escola campo do estágio, de acordo com o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC)[...]. (BRASIL, 2019). 

Conforme apresentado, há uma ênfase de valorização da prática, mesmo 
que em algumas outras passagens deste mesmo documento, reforce a unidade 
entre teoria e prática, como também, o reconhecimento de outras experiências 
profissionais como validação para o estágio supervisionado, conforme explici-
tado no parágrafo único do artigo 11º. O que ao nosso ver, descaracteriza o 
que defendemos do estágio como pesquisa. Muitas vezes, essa prática desen-
volvida profissionalmente é esvaziada de sentidos, não se alia aos princípios de 
formação docente defendidos pela universidade e presentes no próprio Projeto 
Pedagógico dos Cursos de Licenciaturas. 

Para Aroeira (2014), a importância da reflexão da prática pedagógica au-
xilia no desenvolvimento da formação dos estagiários, contribuindo para uma 
significação e ressignificação dessa prática, em uma partilha entre a universida-
de e a escola, como possibilidade formativa no estágio supervisionado. 

O artigo 13º, parágrafo 1º, reforça uma prática mecânica: “VI - articula-
ção entre as atividades práticas realizadas na escola e na sala de aula com as que 
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serão efetivadas durante o estágio supervisionado”.(BRASIL, 2019).
De acordo com Lima e Sena (2020), a proposta desta Base tem nos in-

dicado que o processo formativo dos professores deve dedicar menos tempo e 
atenção aos fundamentos teóricos que dão base aos processos educativos, dis-
tanciando-os, inclusive, da sua relação com outras mediações sociais (a política, 
a economia, a cultura, etc.) e mais tempo ao fazer, ao executar, sob o claro 
entendimento que se “aprende na prática”, fazendo, treinando, descobrindo as 
saídas para a sua intervenção, na própria experiência.

O artigo 15º tem demonstrado o exposto. Contudo, destacamos o parágrafo 3º:

§ 3º A prática deve estar presente em todo o percurso formativo do 
licenciando, com a participação de toda a equipe docente da instituição 
formadora, devendo ser desenvolvida em uma progressão que, partindo 
da familiarização inicial com a atividade docente, conduza, de modo 
harmônico e coerente, ao estágio supervisionado, no qual a prática deverá 
ser engajada e incluir a mobilização, a integração e a aplicação do que 
foi aprendido no curso, bem como deve estar voltada para resolver os 
problemas e as dificuldades vivenciadas nos anos anteriores de estudo e 
pesquisa. (BRASIL, 2019).

No referido parágrafo, a pesquisa é minimizada, como algo pontual rea-
lizada ao longo do curso ou executada a partir dos conteúdos estudados, mas 
não desenvolvida durante o estágio supervisionado. Segundo Santos (2021b), 
na Resolução de 2019, há  nos processos formativos dos cursos de formação de 
professores o estabelecimento de um script a ser seguido.

Diante das análises expostas, entendemos que com a Resolução CNE/
CP Nº2/2019 e a BNCFP, a formação inicial se tornará despolitizada, acríti-
ca, engessada, produzindo um futuro docente que não investiga, incapaz de ar-
ticular os conhecimentos científicos com os fenômenos educativos, para uma 
compreensão macro dos problemas educacionais, no qual, não há lugar para 
a pesquisa no momento do estágio supervisionado dos cursos de licenciaturas. 

Os aspectos apresentados retrocede ao que estava posto na Resolução 
CNE/CP Nº 2/2015. A referida resolução enfatiza a indissociabilidade entre teo-
ria e prática, principalmente ao contemplar a articulação entre ensino, pesquisa e 
extensão no processo de formação docente, favorecendo este tripé das universida-
des, respeitando as diversidades e complexidades presentes nos cursos de licencia-
turas do país, proporcionando uma sólida formação teórica, ao possibilitar aos es-
tagiários uma concepção ampla da educação, das políticas públicas e da docência. 

4 Considerações finais

As inquietações que nos levaram a desenvolver esta pesquisa partiram da vi-
vência com o Programa Residência Pedagógica, no Campus II – UNEAL, no qual 
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possibilitou o cumprimento dos estágios supervisionados, como atividade obrigató-
ria nos anos de 2018 e 2019. Nessa época, mais precisamente no ano de 2019, estava 
sendo instituída a Resolução CNE/CP Nº 2/2019, em meio a várias críticas e resis-
tências por parte dos movimentos de classe e associações, a exemplo da Associação 
Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE). 

Ao analisar a referida Resolução de 2019, observamos que há um engessa-
mento do currículo de formação inicial de professores, ao impor as competências 
e habilidades necessárias para o futuro docente, retirando a autonomia pedagógica 
das licenciaturas, provocando um esvaziamento curricular, ao focar no desenvol-
vimento da prática para a implementação da BNCC da educação básica. 

O estágio supervisionado como pesquisa, não possui lugar na Resolução 
CNE/CP Nº 2/2019, o que acaba por fragilizar a formação docente, usurpando 
dos estagiários a autonomia e a criticidade diante das ações que estão sendo 
desenvolvidas durante as intervenções nos estágios, o que pode impossibilitá-los 
de se tornarem professores pesquisadores e reflexivos.

Nesse cenário, os futuros docentes são transformados em tarefeiros e exe-
cutores da BNCC, reduzindo o estágio supervisionado à prática pela prática. 
Retomando concepções de estágio retrógradas, como a prática como imitação 
de modelos e a prática como instrumentalização técnica. Uma formação que 
busca empobrecer, reduzir e fragmentar a formação docente, que não reconhece 
a potencialidade do estágio como pesquisa. 

No dia 19 de agosto de 2022, foi publicado no Diário Oficial da União 
o adiamento da implementação da Resolução CNE/CP Nº 2/2019 por mais 
dois anos. As entidades de classe, associações, pesquisadores e algumas univer-
sidades públicas defendem a sua revogação e aguardam este posicionamento do 
atual presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva. Os desafios estão pos-
tos para uma formação inicial de professores que se quer sólida e emancipatória.

Referências 

ALMEIDA, Maria Isabel de; PIMENTA, Selma Garrido. Estágios supervisio-
nados na formação docente: Educação básica e Educação de Jovens e Adul-
tos. São Paulo : Cortez, 2014.

AROEIRA, Kalline Pereira. Estágio Supervisionado e possibilidades para uma 
formação com vínculos colaborativos entre a universidade e a escola. In: AL-
MEIDA, Maria Isabel de; PIMENTA, Selma Garrido. Estágios supervisiona-
dos na formação docente: Educação básica e Educação de Jovens e Adultos. 
São Paulo : Cortez, 2014, p.113-151.

BEZERRA, Jennyffer Mayrla Silva; SANTOS, Suziane Silva; SANTOS, Karla de 
Oliveira. Tensionamentos da Política de Formação Inicial de Professores da Edu-



FORMAÇÃO DE PROFESSORES(AS), UNIVERSIDADE E EDUCAÇÃO BÁSICA
C O N t R I B U I Ç õ E S  P A R A  A S  ( t R A N S ) F O R M A Ç õ E S  N O  E N S I N O  -  V O l U M E  1

101

cação Básica norteada pela Base Nacional Comum. In: IX Colóquio Internacional 
de Políticas Curriculares – Políticas Curriculares e as Inovações (Neo)Conserva-
doras: (trans)bordamentos, desafios e ressignificações. (Anais) João Pessoa (PB) 
UFPB, 2020, p. 1-12. Disponível em: <https//www.even3.com.br/anais/9colo-
quiocurriculopb/280393-TENSIONAMENTOS-DA-POLITICA-DE-FORMA-
CAO-INICIAL-DE-PROFESSORES-DA-EDUCACAO-BASICA-NORTEADA-
-PELA-BASE-NACIONAL-COMU>. Acesso em 23 de jun. 2021. 

BRASIL. Resolução CNE/CP Nº 2, 1 de julho de 2015. Diário Oficial 
da União. Brasília, 2015. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/secre-
taria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior-seres/323-secreta-
rias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/21028-resolucoes-do-conselho-
-pleno-2015. Acesso em: 20 jul. 2022. 

BRASIL. Resolução CNE/CP Nº 2, 20 de dezembro de 2019. Diário Oficial 
da União. Brasília, 2019. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/compo-
nent/content/article?id=77781%E2%80%9D. Acesso em: 20 jul. 2022.

FREITAS, Luiz Carlos de. Os Reformadores empresariais da educação: da 
desmoralização do magistério à destruição do sistema público de educação. 
Educ. Soc., Campinas, v. 33, n. 119, p. 379-404, abr.-jun. 2012 Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/es/a/PMP4Lw4BRRX4k8q9W7xKxVy/?format=pd-
f&lang=pt Acesso em: 24 jan. 2022. 

GHEDIN,Evandro; OLIVEIRA,Elisângela Silva de; ALMEIDA,Whasgthon 
Aguiar de. Estágio com pesquisa. São Paulo : Cortez , 2015.

LIMA, Átila de Menezes Lima; SENA, Ivânia Paula Freitas de Souza. A pe-
dagogia das competências na BNCC e na proposta da BNC de formação de 
professores: a grande cartada para uma adaptação massiva da educação à ideo-
logia do capital. In: UCHOA, Antônio Marcos da Conceição; LIMA, Átila de 
Menezes; SENA, Paula Freitas de Souza (orgs.). Diálogos críticos - volume 2: 
reformas educacionais: avanço ou precarização da educação pública? [recur-
so eletrônico] .Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2020,p.11-37.

PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores : Unidade 
teoria e prática?. São Paulo: Cortez , 2010

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docên-
cia. 5ª ed. São Paulo : Cortez , 2010.

RODRIGUES, Larissa Zancan; PEREIRA, Beatriz; MOHR, Adriana. O Do-
cumento “Proposta para Base Nacional Comum da Formação de Professores da 
Educação Básica” (BNCFP): Dez Razões para Temer e Contestar a BNCFP. Re-
vista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências. vol. 20(u) p.1-39. Doi: 
10.28976/1984-2686rbpec2020u139. Disponível em: https://periodicos.ufmg.
br/index.php/rbpec/article/view/16205/15250. Acesso em: 3 dez. 2020.

SANTOS, Karla de Oliveira. A Experiência do Estágio Supervisionado em 
Gestão Educacional como Pesquisa e a Relação com a formação do/a peda-



Waldemar Borges de oliveira Júnior | anderson ercílio dos reis Franco | maria adriana leite

(organizadores)

102

gogos/as. In: Livro de Trabalhos Completos publicados em anis de congresso 
– Anais do IX Encontro Científico Cultural – ENCCULT. (Anais). Maceió, 
2019, p.102-106. ISSN 2316-8021.Disponível em: https://periodicos.ifal.edu.
br/anais_enccult_al/issue/view/44. Acesso em: 2 jan. 2023.

SANTOS, Karla de Oliveira. O Estágio Supervisionado em Gestão Educacio-
nal como pesquisa: relato de experiência no Curso de Pedagogia. In: Anais do 
II Simpósio on-line de Educação: Educação, resistência e novos paradigmas: 
diálogos e possibilidades. [recurso eletrônico]. Ipanguaçu, RN : IFRN, 2021a, 
p. 2122-2126. ISBN 978-65-86293-74-6.

SANTOS, Karla de Oliveira. Impactos da Base Nacional Comum – Formação: 
retrocessos e desafios para a formação inicial de professores. In: SILVA, Gi-
vanildo da. PALMEIRA, Lana Lisiêr de Lima (orgs.) Pesquisas em Educação 
no Norte-Nordeste: políticas públicas em debate [recurso eletrônico]. Goiâ-
nia: Editora Phillos Academy, 2021b, p. 474-487. 



103

NOVAS CONFIGURAÇÕES CURRICULARES: PARA 
ALÉM DA MATRIZ DISCIPLINAR

Maria Luiza Nunes da Silveira1

Leidiane das Graças de Abreu Teixeira2

1. Introdução 

Este capítulo tem como objetivo refletir sobre as novas configurações 
curriculares, tomando como base as diferentes concepções de currículo. As 
reflexões apresentadas foram embasadas pelos estudos de Gallo (1995, 2001);   
Lopes e Macedo (2006, 2011); Pallamidesse (2010); Fazenda (2011); Santos 
(2012); Pinar (2016).

A tentativa de superação da disciplinarização do ensino escolar tem influen-
ciado muitos estudos a propor caminhos que se distanciem da fragmentação do 
ensino por meio da compartimentação dos conhecimentos dentro de uma forma 
disciplinar de ensinar e aprender. Fundamentado na perspectiva de que os saberes 
escolares podem ser transmitidos de forma multidisciplinar, interdisciplinar, pluri-
disciplinar, transdisciplinar, rizomática, embasado por uma concepção de currícu-
lo globalizante, a partir de conexões entre as diferentes disciplinas. 

A perspectiva de um currículo integrado tem como finalidade conectar 
os diferentes saberes e possibilitar a experimentação de diferentes processos e 
métodos de ensinar e aprender, e tem como escopo ampliar a compreensão dos 
conhecimentos cientificamente e culturalmente produzidos, segundo essa pre-
missa acredita-se, ser possível proporcionar a formação crítica dos cidadãos. 

Considerando a relevância da temática, o referido texto apresenta uma 
reflexão sobre os aspectos relacionados a integração curricular, apontando como 
fundamento as perspectivas: multidisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar, 
transdisciplinar, em momentos de intenso processo de globalização, em que 

1 Professora da Rede Municipal de Ensino de Irituia/PA e Mestre em Educação Básica - 
PPEB/UFPA. Especialista em História e Cultura da África e Afro - Brasileira – UNIAS-
SELVI. Integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Formação de Professores e Re-
lações Étnico-Raciais. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5161-8922. Lattes: <http://
lattes.cnpq.br/8448588757831143>. E-mail: silveira.luiza08@gmail.com.
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IFPA. E-mail: <leidiane34moy@gmail.com.>. 
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novos padrões são impostos, e com isso novos conceitos são elaborados, fazen-
do o currículo adquirir um outro atributo educacional, principalmente no que 
concerne ao cenário do discernimento e a noção de conhecimento no âmbito 
das instituições de ensino, especialmente o ensino Básico, que aqui é tratado. E, 
para atendermos ao objetivo proposto, este capítulo se encontra estruturado da 
seguinte forma: apresenta uma síntese dos estudos sobre Disciplinarização do 
Ensino Escolar, reflete sobre a Integração Curricular com base nas Diferentes 
Perspectivas, traz alguns aspectos sobre o Currículo Escolar para além dos obje-
tivos Globalizantes e as Considerações finais.

2. A disciplinarização do ensino escolar 

Estruturado no estudo de Lopes e Macedo (2011), a disciplinarização do 
ensino escolar iniciou com a especialização do campo pedagógico, e os respon-
sáveis pela produção e organização dos planos e programas nacionais, para os 
diferentes níveis de ensino passaram a ser os especialistas das áreas do conheci-
mento disciplinar. Os estudos de Goodson (2018), afirmam que esses profissionais 
eram escolhidos de acordo com sua especialidade, para selecionar e organizar os 
conteúdos que constituiriam o currículo prescrito para um determinado período.

A história da educação no Brasil, aponta que esses profissionais detinham 
o poder de decisão sobre o que se deveria ser ensinado em cada nível de ensino 
nas escolas brasileiras. Conforme pontua Gallo (2001, p. 17), esse tipo de currí-
culo que disciplina o conhecimento, “Ao mesmo tempo em que denota uma área 
específica de saber, disciplina também denota a rigidez da resposta ao exercício 
de um poder, seja de um outro sobre mim, seja de mim sobre mim mesmo.”

Amantea; Coppeletti; Cols; Feeney (2006), afirmam que:

Nas raízes dessa tradição de pensamento, está o pressuposto de que a se-
leção do conteúdo e os princípios que regem sua organização e sequência 
deve basear-se na estrutura das disciplinas, com a intenção de que as esco-
las proporcionem um conhecimento de valor acadêmico e científico. Esse 
critério permite garantir o ensino dos conceitos centrais dos respectivos 
campos disciplinares, oferecer uma apresentação do conteúdo estruturada 
do ponto de vista lógico e minimizar o risco da falta de atualização do con-
teúdo. (AMANTEA; COPPELETTI; COLS; FEENEY, 2006, p. 51-52).

Tais critérios têm como intenção garantir que os conceitos centrais do 
campo disciplinares sejam ensinados, ou seja, na perspectiva do ensino discipli-
nar, as ofertas dos conteúdos são realizadas de forma estruturada. Ademais, as 
transformações curriculares que ocorreram em 1990, foram responsáveis pela 
legitimação do enfoque conferido à posição ocupada pelos especialistas dos 
campos disciplinares no que tange à organização e seleção dos conteúdos, que 
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seriam incluídos no percurso escolar dos estudantes dos diferentes níveis de en-
sino da Educação Básica.

Nesse sentido, os estudos sobre o currículo com enfoque no pensamento 
disciplinar estruturam o currículo da Educação Básica como uma imensa árvore 
que se apoia no tronco forte, neste caso os ditos conhecimentos mais importan-
tes, os quais apoiam os galhos que seguem uma hierarquia dos saberes que serão 
ensinados de acordo com uma sequência prescrita no currículo disciplinar.

Desta feita, ressaltamos que, ao longo de sua existência, a estrutura do 
saber disciplinar tem sido frequentemente criticada por autores que defendem 
a inclusão dos aspectos psicológicos e sociológicos na base do saber escolar. 
Inclusive, Palamidessi (2010), infere que a disciplinarização do saber escolar 
também se insere na organização das atividades curriculares dentro de determi-
nado tempo. Esse mesmo autor destaca que, os horários regulam “os limites do 
tempo e da atividade escolar” (PALAMIDESSI, 2010, p. 115), conferindo disci-
plinamento do modo de ensinar, assim como estabelecendo tempo para ensinar 
e tempo para aprender.

Pinar (2016), ao discutir sobre a disciplinaridade, apresenta a internacio-
nalização dos estudos curriculares, o autor defende a importância sobre o en-
tendimento das circunstâncias entre o passado e o presente, que se encontram 
inclusas nos aspectos externos e internos dos processos disciplinares, e que têm 
papel relevante para o avanço do campo curricular. 

Goodson (2018, p. 91), afirma que, para “entender a progressão ao longo 
da rota até o status acadêmico é necessário examinar as histórias sociais das 
disciplinas escolares e analisar as estratégias empregadas na sua construção e 
promoção”, os processos de disciplinarização do ensino escolar demandam uma 
análise que considere vários aspectos que diferenciaram as disciplinas escolares 
das disciplinas acadêmicas. Portanto, de acordo com acima exposto, as autoras 
Lopes e Macedo (2011), afirmam que, o currículo estruturado de forma discipli-
nar, se configura como ideia de um currículo global, e, para melhor entendermos 
essas novas configurações curriculares, no próximo tópico, refletiremos sobre a 
Integração Curricular com base nas Diferentes Perspectivas.

3. A integração curricular nas diferentes perspectivas  

A integração curricular é a articulação entre várias disciplinas do cur-
rículo escolar que têm como caráter, a compreensão de forma abrangente dos 
conhecimentos que foram produzidos pela sociedade ao longo de seu processo 
histórico. É um movimento de cooperação e articulação entre as várias discipli-
nas, que tem como objetivo contribuir com o processo de ensino e aprendizagem 
das bases teóricas e práticas. 



Waldemar Borges de oliveira Júnior | anderson ercílio dos reis Franco | maria adriana leite

(organizadores)

106

A integração curricular busca desenvolver de forma abrangente os conhe-
cimentos produzidos historicamente pela humanidade e, assim, construir de for-
ma integral os aspectos identitários. Por isso, tomamos como base as propostas 
de articulação entre as disciplinas nos quatros níveis de integração curricular, 
discutidos por Fazenda (2011).

Alicerçado nessa perspectiva de integração analisada pela autora, ob-
servamos a relação das diferentes formas de compreensão sobre a integração 
das disciplinas escolares. Segundo Fazenda (2011), a disciplina representa um 
conjunto de conhecimentos específicos, com características próprias que serão 
desenvolvidas por métodos, de acordo com as peculiaridades de cada matéria. 
Desse modo, a integração curricular ocorre a partir de uma relação próxima ou 
aparente entre duas ou mais disciplinas.  Assim, baseamo-nos nas explicitações 
sobre os quatros níveis de integração disciplinar, analisadas por Fazenda (2011), 
para compreendermos como se constitui um currículo integrado.  

Segundo Fazenda (2011), a nível Multidisciplinar, a integração ocorre 
mediante aposição de disciplinas díspares, que não apresentam relação de forma 
aparente, mas que podem ser trabalhadas a partir de um contexto de espaço e 
tempo. A multidisciplinaridade tem como característica que a difere das demais 
formas de integração a “gama de disciplinas que se propõe simultaneamente, 
mas sem fazer aparecer as relações que possam existir entre elas; destina-se a um 
sistema de um só nível e de objetivos múltiplos, mas sem nenhuma cooperação” 
(FAZENDA, 2011, p. 67).

A Pluridisciplinar ocorre a partir da posição de disciplinas em que os co-
nhecimentos apresentam relação. Dessa forma, os saberes escolares apresentam 
uma certa dependência entre eles, haja visto que, para que se compreenda ou 
alcance certo resultado, o sujeito precisa ter noções sobre os outros conhecimen-
tos. De acordo com Fazenda (2011), o sujeito necessita ter um certo domínio 
dos conhecimentos científicos que há entre a disciplina escolar matemática e a 
física, pois ambas se relacionam, e por esses estudos entenderem que há uma 
certa dependência entre ambas as disciplinas. 

Para Fazenda (2011), a Pluridisciplinaridade se diferencia pelos seguintes 
aspectos: 

Pluridisciplinaridade — justaposição de diversas disciplinas, situadas ge-
ralmente no mesmo nível hierárquico e agrupadas de modo que façam 
aparecer as relações existentes entre elas; destina-se a um tipo de sistema 
de um só nível e de objetivos múltiplos, onde existe cooperação, mas não 
coordenação (FAZENDA, 2011, p. 67).

Para Fazenda (2011, p. 54), a Interdisciplinaridade se constitui a partir 
da interação entre duas ou mais disciplinas, que pode ocorrer a partir “[...] da 
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simples comunicação de ideias à integração mútua dos conceitos diretores da 
epistemologia, da terminologia, da metodologia, dos procedimentos, dos dados 
e da organização referentes ao ensino e à pesquisa”. Assim, a referida autora 
destaca que essa interação ocorre por meio de um grupo de profissionais das 
diferentes áreas de conhecimento disciplinar, que se articulam para o desenvol-
vimento de determinado tema ou conteúdo a ser trabalhado de forma articulada 
nas diferentes disciplinas escolares.

Em conformidade com essa mesma autora, a Transdisciplinaridade é a 
integração curricular por meio de uma perspectiva Transdisciplinar do ensino 
que resulta do conjunto de disciplinas que têm como base um mesmo princí-
pio evidente, e se, diferencia das demais formas de integração pelo processo de 
coordenação. Desse modo, baseada nos estudos de Jantscha a autora conceitua 
que a transdisciplinaridade é “[...]coordenação de todas as disciplinas e inter-
disciplinar do sistema de ensino inovado, sobre a base de uma axiomática geral 
destina-se a um sistema de nível e objetivos múltiplos — há coordenação com 
vistas a uma finalidade comum dos sistemas” (FAZENDA, 2011, p. 67).

Portanto, Fazenda (2011, p. 69), conclui que “[...] igualmente, (...) existe 
uma preocupação em definir as terminologias mult, pluri, inter e trans adotadas, 
embora essas definições baseie-se em diferentes pressupostos”. Dessa maneira, a 
autora sugere que se abstraiam todos os sufixos das palavras, e que permaneçam 
apenas os conceitos, por serem termos de uso frequente entre os estudos sobre 
integração curricular.

O currículo Rizomático traz uma nova perspectiva de integração curri-
cular. No entanto, esse texto apresenta apenas uma breve síntese reflexiva do 
conceito da perspectiva de um currículo com enfoque rizomático, haja visto que, 
não é possível descrever toda sua expressividade, tampouco mapear todos seus 
conceitos, devido sua complexidade. Mas é possível apontá-lo como possibili-
dade, como potencialidade de atingir e ser atingido. A reflexão proposta nesse 
texto se inicia através da metáfora da árvore. Desse jeito, é possível pensar o cur-
rículo rizomático através dos deslocamentos e relações dos saberes, pensando-
-se na imagem do rizoma, ou seja, como raízes gramíneas fixas, conectadas, 
não hierarquizadas, que são sempre realimentadas por essas múltiplas conexões 
transversais e caóticas (GALLO, 1995).

O currículo rizomático prolifera e se ramifica através de múltiplas cone-
xões sem nenhuma ordem, subordinação ou progressão. Feito de traçados sú-
bitos, cortes e retomadas adversas, ele se mapeia com a efetuação de conexões 
nunca feitas, já que não prescinde de nenhum modelo apriorístico ou ente meta-
físico primordial. Em detrimento do currículo disciplinar arborescente, o currí-
culo rizomático pulveriza as hierarquias, sendo desterritorializado de centros de 
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saber, e resiste às práticas de poder. Logo, o conceito de rizoma sugere repensar 
o currículo atual, que é apresentado com uma inflexibilidade semelhante à cons-
trução arbórea, tratando-se apenas de conteúdo (GALLO, 1995).

Para Gallo (1995), o principal problema de um currículo organizado é sua 
ideia de hierarquia e interesses, em que há uma sólida raiz sustentando sua for-
mação. Esse autor destaca que a forma com que se aprende passa por pontos 
fundamentais de que bom fruto advém de caule responsável pelo seu peso.  Nessa 
direção, percebe-se uma, ou várias contradições, pois, segundo o autor, não é a 
intenção dessa perspectiva de integração curricular, pensar em um currículo que 
traga peso para a educação e sim leveza. A integração curricular por meio das dife-
rentes perspectivas, nos parece propício e relevante, já que, a integração curricular 
está presente em todas as perspectivas de currículo. No entanto, essa organização 
deve respeitar, as peculiaridades de cada perspectiva de currículo integrado, ante-
riormente explicitada. Outrossim, no tópico seguinte, apresentamos alguns aspec-
tos sobre o Currículo Escolar para além dos objetivos Globalizantes.

4. O currículo escolar para além dos objetivos globalizantes

A proposta de um currículo com objetivos globalizantes defende conteú-
do do ponto de vista da classe trabalhadora, apontando onde as sociedades são 
influenciadas dialeticamente, a escola é induzida pela sociedade. Em conse-
quência disto, esta última pode ser influenciada pela escola. 

Com bases nessas reflexões sobre a formação e currículo, é relevante pen-
sar sobre a influência de teorias globalizantes. No entanto, no que diz respeito 
a essas teorias, os objetivos aos poucos vão se fortalecendo, necessitando, em 
alguns casos, serem superados devido aos seus paradigmas. E, a despeito da his-
tória da Educação, encontram-se determinados objetivos que se enquadravam 
na esfera globalizante que se alocavam dentro do ambiente escolar, sendo desen-
volvidos pelos(as) professore(as) que seguiam as diretrizes das teorias, as quais 
Althusser (1985), identifica a escola enquanto aparelho ideológico do Estado. 

Portanto, com base nessa perspectiva, métodos foram postos em ação, 
exercendo fortes tradições com as quais identificamos semelhanças na atualida-
de com os métodos que professores(as) usavam para exercer o trabalho didáti-
co-pedagógico. Assim sendo, partimos da premissa que a escola, como aparelho 
ideológico do Estado, serviria apenas para a reprodução das forças produtivas e 
das relações de produção existentes (SAVIANI, 2008). 

De acordo com Saviani (2008), a escola é o instrumento mais acabado e 
o principal veículo para reprodução das relações de exploração capitalista. E, 
ela toma para si todas as crianças de todas as classes sociais e orienta-lhes du-
rante toda a sua vida escolar, por meio dos saberes práticos, fundamentados na 
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ideologia dominante (ALTHUSSER, 1985).
Dessa forma, pode se afirmar que todas as disciplinas no currículo escolar 

possuem sua influência, tornando-se importante na formação dos estudantes, 
nos diferentes níveis de ensino da Educação Básica. No entanto, há muitas la-
cunas sobre os procedimentos didático-pedagógicos que os(as) professores(as) 
precisam superar para desenvolver o ensino e aprendizagem, e subverter aos 
objetivos que almejam apenas o controle social a partir da formação escolar.

5. Considerações finais 

Conforme foi dito anteriormente, o foco deste capítulo foi apresentar uma 
síntese reflexiva das diferentes configurações curriculares desenvolvidos na es-
cola de Educação Básica, e suas contribuições para compreensão dos diferentes 
saberes. Destaca-se, ainda que desenvolver uma discussão crítica sobre as dife-
rentes concepções de currículos aqui citados de forma sintética, seja um ideal a 
ser alcançado arduamente, então, é preciso acreditar que o caminho a ser percor-
rido para a transformação das concepções curriculares para além do tradicional 
pode ser possível (LACERDA; SEPEL, 2019).

Assim, reconhecemos a necessidade de refletir sobre o currículo como 
instrumento de transformação possível. Haja visto que, para romper com as 
práticas dominantes e excludentes por meio da prática de um currículo trans-
disciplinar, o educador necessita reconhecer e praticar à docência/discência, so-
mente assim, este poderá convalidar se há a possibilidade de se desenvolver um 
currículo transdisciplinar (SANTOS, 2012).  

Nesse contexto, é urgente a necessidade que os cursos de formação inicial 
e continuada de professores(as), e que têm como foco o aprimoramento dos 
estudos curriculares, possibilitem o fomento de conhecimentos e saberes que 
foram produzidos ao longo da história, a fim de mudar as mentalidades discipli-
nares, que ainda se encontram arraigadas nos processos de construções curricu-
lares da escola de Educação Básica. Assim sendo, fica evidente que a superação 
da concepção de um currículo que disciplina o conhecimento, apresentada por 
diferentes perspectivas curriculares sobre o conhecimento historicamente produ-
zido, pode ocorrer através do debate de ideias e da construção de instrumentos 
que auxiliem na análise, além das lutas políticas e sociais.

Por fim, evidenciamos a necessidade de se conhecer as concepções de 
diferentes currículos que detém o poder e a cultura hegemônica, como um pri-
meiro passo para que se possa pensar em currículos emancipatórios, que perpas-
sem pela desconstrução democrática das ideias pós-modernas, pós-estruturais e 
estudos culturais na elaboração de conteúdos que fortaleçam as lutas históricas 
no campo das políticas educacionais, que propõem mudanças nas organizações 
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curriculares como forma de projetar um futuro educacional mais inclusivo. Com 
isso, a importância do currículo desponta como dispositivo de transformação 
histórico-cultural, para uma emancipação humana necessária no processo for-
mativo da Educação Básica.
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1. Considerações iniciais

Na escola atual, ainda temos nos deparado com o exercício de uma abor-
dagem educacional tradicional, que por estar tão enraizada torna o ensinar e 
o aprender algo engessado, maçante e depositário, podendo ser esse processo 
equiparado até com as linhas de produção em massa e em grande escala (tais 
como o Fordismo e o Taylorismo) que visam apenas o aumento da produção de 
números de formandos e diminuição dos custos dessa produção pelo Estado.

Para que a escola dê conta de atender a demanda atual - que tem rogado por 
mudanças - de forma satisfatória, é necessário que mudanças significativas sejam 
feitas. E, é por esse motivo, na tentativa de propor uma atividade pedagógica que 
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proponha uma forma significativa de ensinar e de aprender, adotando mecanis-
mos de metodologias disruptivas que tendem a viabilizar o protagonismo juvenil 
e a aprendizagem significativa, e que busque recuperar lacunas de aprendizagens 
(de ordem cognitiva e socioemocional) que este trabalho é proposto.

Reconhecendo a pertinência do tema, o intuito deste trabalho é indicar o 
uso de metodologias ativas de ensino na educação profissional técnica de nível 
médio, apontando um exemplo de atividade interventiva. Também tende a a) 
apresentar, de forma empírica, o cenário pós-pandêmico da educação profissio-
nal técnica e suas implicações; b) fundamentar uma revisão teórica sobre o con-
ceito de metodologias ativas de ensino, com enfoque especial na aprendizagem 
colaborativa; c) apresentar uma prática pedagógica exitosa comprovando como 
o ensino por meio de metodologias ativas mostra-se eficaz na educação; e, d) 
propor uma reflexão ponderada sobre a eficácia e os efeitos do uso de metodolo-
gias ativas de ensino na educação profissional técnica de nível médio.

Respaldada em uma metodologia de caráter qualitativo de pesquisa-ação 
(PIMENTA, 2005), a qual visa  à pesquisa - ao apresentar um arcabouço teórico 
de autores como Bakhtin (2006; 2017) ao tratar o ensino pelo viés interacionista, 
Cambi (1999), ao tratar sobre a história da pedagogia e Moran e Bacich (2018), 
ao explanar sobre as concepções de metodologias ativas de ensino -  e,  a ação, 
ao propor uma atividade de intervenção desenvolvida em uma escola técnica do 
Estado de São de Paulo, com alunos da educação profissional técnica de nível 
médio, em aulas práticas, em período pós-pandêmico. 

Por fim, essa pesquisa pretende incentivar o docente a observar atenta-
mente a realidade educacional atual, apreciar os resultados de estudos educa-
cionais emergentes sobre o tema, a fim de atender à contento a realidade e as 
necessidades evidenciadas por seus alunos – quiçá intentar novas práticas peda-
gógicas – mas, sobretudo, solidificar o laço interacional mais importante que há 
no ambiente escolar: o laço entre o professor e o aluno.

2. Um olhar sobre a educação profissional técnica no cenário pós-pandêmico 

Março de 2020: Aulas suspensas por determinação das autoridades sa-
nitárias da área da saúde como medida preventiva para a contenção da propa-
gação da pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19). Escolas vazias, alunos 
desnorteados, falta de recursos tecnológicos para o acompanhamento das aulas 
remotas – quando dadas à contento - vulnerabilidade alimentar, aumento da vio-
lência doméstica e criminalização, professores sobrecarregados com a quantida-
de de trabalho, apavorados com o cenário educacional caótico que se desenhava, 
gestão escolar à deriva; enfim, o sistema educacional enfrentava mais uma ad-
versidade, em meio a umas das maiores crises humanas e sanitárias já existentes. 
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Agosto de 2021: Estabilização da propagação da pandemia do Novo 
Coronavírus (Covid-19), devido à imunização vacinal. Atividades escolares re-
tomadas. Alunos retornando às escolas com lacunas de aprendizagem consi-
deráveis, fragilidade emocional, desajustes familiares evidenciados, vulnerabi-
lidade alimentar e social persistente, dentre tantas outras coisas observadas. E, 
novamente, mais um desafio a ser enfrentado. 

Este cenário é o plano de fundo que torna essa pesquisa pertinente. O 
advento da pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19), mostrou que a escola 
não é somente lugar de depósito de informações repassadas do professor a um 
aluno que sentado, escuta e repete. Mais do que nunca, a escola escancarou que 
seu objetivo é, ou ao menos precisa ser, lugar de viabilização da construção dia-
lógica de conhecimento; lugar onde o aluno pode desenvolver, com autonomia, 
o pensamento crítico e reflexivo e, a partir disso, construir, conjuntamente com 
o professor, o conhecimento. Caso contrário, a escola fica aquém de seu papel. 

“Professor, para que preciso aprender isso?”; “Profe, como eu faço isso?”; 
“Vamos fazer uma aula diferente?”; “Prof, para um pouquinho, vamos conver-
sar?”; “Não sei pra quê precisamos só copiar da lousa e responder esses exer-
cícios no caderno, que nem sabemos as respostas.” A busca por objetividade, 
a necessidade do fazer para aprender, a tentativa de inovação dos métodos de 
aprendizagem, a indicação que de a necessidade emocional precisa ser atendida 
e a estafa por tolerar um sistema educacional esgotado, tem sido observações 
comuns nas escolas. Como professores da educação profissional técnica de nível 
médio, não nos tem espantado mais ouvir essas expressões na sala de aula.

Retomar as atividades escolares presenciais, dar continuidade aos traba-
lhos educacionais, adaptar as práticas pedagógicas às necessidades desse novo 
cenário, não tem sido tarefa fácil. A realidade observada mostra uma mudança 
significativa no perfil socioemocional dos alunos que retornaram à escola após 
o período pós-pandêmico, pois, eles têm apresentado uma necessidade imediata 
de desenvolver seu próprio conhecimento, experienciando os saberes, as sensa-
ções e as emoções do aprender.

3. A natureza do ensino sociointeracionista na perspectiva Bakhtiniana 

Aqui, neste trabalho, tomamos a interação como fonte propulsora de to-
das as relações humanas, inclusive a educativa e escolar. Por isso, valendo do 
conceito do esquema comunicativo proposto pelo estruturalista russo Roman 
Jakobson (1977), no início do século XX, ainda hoje, o sistema educacional 
encontra-se fincado em um modelo de ensino arquitetado do seguinte modo:
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Figura 1 – Esquema exemplificador do ensino tradicional

Fonte: Autoria Própria

Nesse esquema, vemos o professor como o único emissor dessa situação 
comunicativa, em nada havendo a interação com seu aluno e a troca de expe-
riências e saberes necessários para uma aprendizagem significativa, de cunho 
social. Esse formato impõe ao professor o papel de transmissor de conteúdo e ao 
aluno um mero ouvinte, no melhor cenário, repetidor e fiel depositário do con-
teúdo despejado pelo professor, assumindo a guarda desse bem que lhe cobrada 
a devolução quando avaliado, não sobrando nada ao aluno para ser apreendido. 
Porém, as demandas educacionais atuais têm evidenciado que esse modelo não 
tem atendido à contento as necessidades de aprendizagem de seus alunos.

Já há algum tempo, e mais ainda depois da pandemia do Novo Coronavírus 
(Covid-19), tem sido observado que esse formato didático e seus modelos tra-
dicionais em nada tem colaborado para uma aprendizagem significativa, pois 
em grande parte, firma suas práticas em repetições, mesmices, reprodução do já 
dito, não possibilitando ao aluno a autonomia necessária para o protagonismo 
na construção do conhecimento. 

Considerando as concepções teóricas de Bakhtin (2006), sob o recorte 
que ele mesmo faz acerca de como os discursos são produzidos no meio social 
e aplicando esses conceitos sobre linguagem no campo educacional, partimos 
da admissão de que a linguagem – a interação entre sujeitos - é um dos pontos 
de maior destaque que objetiva conhecer os fenômenos humanos, nesse caso, a 
construção de conhecimento. Portanto, esta é a melhor teoria para sustentar o 
que propomos defender nesta pesquisa. 

Para Bakhtin (2006), a alteridade marca o sujeito, pois o “eu” só existe 
quando em contato com o “outro” e o meio. Falando de outro modo: na relação 
eu X você, eu só existo como eu, porque tenho você nessa relação. Nessa verten-
te, todo sujeito social interage e interdepende de outro, ou seja, a existência do 
“eu-individual” só é permitida quando em contato com outro. 

Sendo assim, usando o conceito de dialogismo (princípio constitutivo 
do enunciado) e aplicando-o ao contexto educacional, pode-se entender que o 
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sujeito-professor só o é na interação com o sujeito-aluno, que também assim se 
constitui a partir da interação com o sujeito-professor. Logo, é preciso interagir – 
dialogar, exercer ação mútua (com algo, ou alguém) afetando ou influenciando 
sua condição. 

Para Bakhtin (2017),

Para observar o fenômeno da língua, é necessário colocar os sujeitos falan-
te e ouvinte, bem como o próprio som, no ambiente social. É necessário 
que tanto o falante quanto o ouvinte pertençam a uma mesma coletivida-
de linguística, a uma sociedade organizada de modo específico. É neces-
sário ainda que os nossos dois indivíduos sejam abarcados pela unidade 
da situação social mais próxima, isto é, que o encontro entre essas duas 
pessoas ocorra em um terreno determinado. O intercâmbio só é possível 
nesse terreno determinado, por mais geral e, por assim dizer, ocasional 
que ele seja. Desse modo, a unidade do meio social e do acontecimento da 
comunicação social mais próximo são duas condições totalmente neces-
sárias para que o conjunto físico-psicofisiológico apontado por nó possa 
ter uma relação com a língua, com o discurso, possa tornar-se um fato da 
língua-discurso (linguagem) (BAKHTIN, 2017, p. 145).

Sendo assim, neste contexto, tem-se o seguinte esquema:

Figura 2 – Esquema exemplificador do ensino dialógico

Fonte: Autoria Própria

Nesse formato didático, sob o viés do interacionismo, o professor enuncia 
em função da existência de um aluno, requerendo deste uma atitude responsiva, 
antecipando o que o outro vai dizer, projetando e experimentando o lugar do ou-
vinte e confrontando os próprios dizeres com os dizeres alheios. Assim, partindo 
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das experiências com meio, da relação já estabelecida do aluno com o conteúdo, 
da interação com o professor, sendo facilitada pelo método utilizado, o ensinar 
torna-se mais ativo (neste caso, responsivo, para Bakhtin), enquanto o aprender 
torna-se mais significativo.

Embora as palavras do sujeito (neste caso o aluno) sempre serão atraves-
sadas, condicionadas e interpeladas pela palavra de quem primeiro disse (neste 
caso o professor), o evento (situação de comunicação, a aula) e o ser (quem as 
emitem) são únicos e quando impregnadas pela expressividade do tom, da for-
ma estrutural e do conteúdo produzido, uma palavra não apaga a outra, mas, 
quando mediadas, coexistem no mesmo lugar, constituindo sujeitos e saberes. 

É importante considerar o jogo dialógico no contexto escolar, pois uma 
vez que todos falam, todos tem reais possibilidades de serem ouvidos e de inter-
virem com a sua fala no processo social e educacional. Compreender o “eu” e o 
“outro” em um viés dialógico, enxergar as relações imbricadas nesse esquema, 
em uma perspectiva ética e dialética, são fundamentais para a prática docente 
progressista. Somente assim, no encontro com o “outro”, há interação, e haven-
do interação, há a produção conjunta ou cooperativa de conhecimento. 

Para atender a atual conjuntura escolar, no formato dialógico da perspecti-
va bakhtiniana, a metodologia utilizada no processo de ensino precisa ser dialógi-
ca e responsiva. Atualmente, de acordo com os estudos emergentes no campo edu-
cacional, vê-se nas proposições de Bacich e Moran (2018) uma interface coerente, 
um modo plausível de ensinar por meio de metodologias ativas de ensino, e a 
partir de agora, nos debruçaremos sobre os estudos da aprendizagem cooperativa. 

4 A aprendizagem cooperativa: uma metodologia ativa de ensino 

4.1 O que são metodologias ativas de ensino? 

Ao longo da vida, o indivíduo aprende que desafios profissionais, pessoais 
e sociais precisam ser enfrentados todos os dias, visando a promoção de uma me-
lhor compreensão do mundo, ampliação do aprendizado e do domínio sobre as 
escolhas, porque afinal “a vida é um processo de aprendizagem ativa, de enfrenta-
mento de desafios cada vez mais complexos” (BACICH; MORAN, 2018).

Desde o seu nascimento, o sujeito aprende por meio de situações con-
cretas, que pouco a pouco são ampliadas e generalizadas por meio de processo 
indutivo; também aprendem por meio de ideias ou teorias testadas partindo da 
realidade concreta, por um processo dedutivo, e isso acontece não apenas para 
adaptar-se à realidade, mas, para transformá-la, para nela intervir e recriá-la 
(FREIRE, 1996). 

Por isso, a aprendizagem de forma ativa precisa ser uma constante também 
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na seara educacional, que ainda insiste em preservar o método tradicional de 
ensino, no qual, a aprendizagem teórica é transmitida do professor ao aluno de 
forma sistemática, engessada e bancária, mesmo que o cenário atual e as expe-
riencias relatadas por professores atuantes em sala de aula tenham mostrado o 
contrário: que a aprendizagem por questionamento e descoberta tem sido neces-
sária e pertinente para o desenvolvimento do conhecimento. 

É importante entender que “os modelos híbridos [os que amalgamam 
métodos tradicionais e disruptivos de ensino] procuram equilibrar a experimen-
tação com a dedução, invertendo a ordem tradicional: experimentamos, enten-
demos a teoria e voltamos para a realidade (indução-dedução, com apoio docen-
te).” (BACICH; MORAN, 2018).

Além disso, o aprendizado ativo gera conexões cognitivas e emocionais 
únicas, onde cada ser humano, tende a aprender aquilo que julga de maior re-
levância, aquilo que melhor lhe interessa; por isso, Freire (1996) questiona o 
método tradicional de ensino por transmissão e avaliação única de informação 
para todos os alunos. Em outras palavras, ele defende que a abordagem disrupti-
va, o ensinar usando metodologias ativas de ensino, só acontece se houver troca, 
interação, dialogismo e ação. 

A aprendizagem ativa se faz presente de várias maneiras dentro do me-
canismo de ensino, exigindo ações diferentes do educador e do aprendiz. Uma 
dessas ações exigidas é a emoção. Como contextualizado por Bacich e Moran 
(2018), a curiosidade, o que é diferente, se destaca no entorno, desperta a emo-
ção, e é com a emoção, que se abrem as janelas da atenção e amplia-se o foco 
necessário para a construção do conhecimento.

Podemos compreender então que são nas interações que a aprendizagem 
é favorecida e ela só acontece quando há envolvimento emocional. É na intera-
ção que a emoção vive, e ambas juntas favorecem o processo da aprendizagem. 
Além disso, o aprender fazendo gera um aprendizado profundo e cheio de opor-
tunidades, sensações e emoções, o que gera conhecimento. Assim sendo, cabe ao 
professor enquanto responsáveis pelo ensino, utilizar métodos de aprendizagem 
que contemplem essas questões, promovendo também a flexibilidade cognitiva 
e o estímulo necessário para o aluno realizar diferentes tarefas e se portar em 
situações inesperadas.

A aplicação de jogos, desafios, elaboração de situações, problematiza-
ções, projetos, materiais simples, sofisticados, uso da tecnologia, tem-se tornado 
recursos importantes para estimular a criatividade individual e coletiva dos alu-
nos dentro e fora das salas de aulas.
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Para que tudo isso aconteça, todo o ambiente escolar – gestão, docência, 
espaços físicos e digitais – precisa ser acolhedor, aberto, criativo e em-
preendedor. Comparando o que acontece em muitas escolas (memori-
zação, repetição, controle) com essa visão criativa e empreendedora da 
aprendizagem, constatamos o quanto ainda precisamos evoluir para que 
todos tenham oportunidades interessantes de aprender e de empreender.  
(BACICH; MORAN, 2018, p. 39).

Os estudos de Bacich e Moran (2018) revelam que quando o professor fala 
menos, orienta mais e o aluno participa de forma ativa do processo de aprender, 
a aprendizagem torna-se mais significativa. Assim, o método tradicional que 
adota a concepção de que o professor é apenas uma ferramenta de ensino e con-
trole e o aluno mero memorizador e copista dos ensinamentos a ele passados, é 
abandonado e a aprendizagem ativa e significativa é adotada. 

Pode-se citar muitas formas de aprendizagem ativa, onde se destacam a 
aprendizagem personalizada que busca a construção de um caminho voltado ao 
ponto de vista do aluno, ensinando-os a ser mais livre e autônomo, enquanto a 
escola e os educadores perpetuam a ideia de ir ao encontro das necessidades e 
interesse dos estudantes a fim de desenvolver o potencial máximo e encorajá-los 
a desenvolver as competências pessoal, profissional e social. E, é nesse contexto, 
que falar sobre a aprendizagem cooperativa torna-se relevante. 

4.2 A aprendizagem cooperativa: Uma breve história

A História tem mostrado que a cooperação entre o “eu” e o “outro” 
(BAKHTIN, 2006), mediada pela linguagem, é um dos fatores que mais con-
tribui para a sobrevivência da espécie humana. A Bíblia, o Talmud, o Alcorão 
e outros registros tidos como sagrados relatam experiências cooperativas entre 
indivíduos. Grandes filósofos da antiguidade como Sócrates, costumava ensinar 
seus discípulos em pequenos grupos. Durante a idade média, os artesãos coloca-
vam seus aprendizes trabalhando em grupos, de modo que os mais experientes 
pudessem também ensinar os menos experientes (LOPES; SILVA, 2009).

No século XVIII, o pedagogo Johann Bernhard Logier educava o maior nú-
mero de crianças em vulnerabilidade social com o menor custo, adotando como 
estratégia metodológica a cooperação entre os pares. Os alunos mais experientes, 
que aprendiam com mais facilidade, recebiam informações antes das aulas e as 
transmitiam aos colegas, sob a mediação do professor (LOPES; SILVA, 2009).

Posteriormente, no início do século XX Francis Parker, alegando que as 
crianças eram colaboradoras naturais, potencializou o uso da aprendizagem 
cooperativa nas escolas mobilizando mais de 30.000 professores. John Dewey, 
filósofo e pedagogo estadunidense também incorporou em seus trabalhos o uso 
de grupos cooperativos, defendendo a ideia de que a escola é um espaço de 
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atividades partilhadas, onde alunos e professores aprendem à proporção que 
ensinam (LOPES; SILVA, 2009).

Ao mesmo tempo que Johnson defendia que a aprendizagem cooperativa 
maximizava a aprendizagem individual e em grupo, Sharan defendia que nesse 
método a aprendizagem é centrada no aluno e no seu grupo e não no professor, 
no Brasil, Anísio Teixeira, estava defendendo a ideia de aprendizagem para to-
dos e encabeçava o movimento pela Escola Nova, na Era Vargas (JOHNSON; 
JOHNSON, 1999).

O movimento escolanovista, que além de impulsionar a democratização 
do país e a emancipação das massas, entendia a criança como um ser ativo, que 
precisava de liberdade dos vínculos supressores e autoritários de aprendizagem 
para que pudessem se manifestar livremente. Desde então, muito tem sido feito 
para propor novas alternativas de ensino, alternativas que desloquem o ensino 
centrado no professor, para o ensino centrado no aluno (CAMBI, 1999). 

Na contramão de metodologias tradicionais de ensino que incentivam a 
individualismo e a competição – o que reforçam a exclusão social – a abordagem 
da aprendizagem cooperativa tem se mostrado uma possível resposta às diferen-
tes necessidades dos alunos, pois permite que eles participem e partilhem (d)as 
responsabilidades em relação a sua aprendizagem.

Segundo Lopes e Silva (2009), a aprendizagem cooperativa é definida 
como um conjunto de técnicas de ensino em que os alunos trabalham em peque-
nos grupos e se ajudam, sendo toda atividade estruturada pelo professor que o 
acompanha, intervêm e estabelece os comportamentos desejados para os estu-
dantes no desenrolar da aula. É no encontro com o outro, que cada aluno resolve 
problemas, desenvolve projetos e adquire habilidades socioemocionais, o que 
por sua vez facilita a compreensão dos conteúdos estudados.  

Neste cenário, atestando a teoria bakhtiniana, “a palavra é tida como elemen-
to essencial que acompanha a criação ideológica” (BAKHTIN, 2006, p.26), pois, 

Toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato que 
precede de alguém, como pelo fato que se dirige a alguém. Ela constitui 
justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra 
serve de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, defino-
-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à coletivi-
dade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se 
ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se sobre o meu 
interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor 
(BAKHTIN, 2006, p.115).

Assim, sendo “o homem constituído na e pela linguagem”, no dialogis-
mo de um ambiente coletivo, a palavra vive, os alunos interagem com os cole-
gas e com o professor, e a aprendizagem cooperativa facilita essa interação de 
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compreensão do “eu” e do mundo, favorecendo o ganho de autonomia e toma-
da de decisão. A sala de aula cooperativa é construída desde o primeiro dia de 
aula e muito depende de o professor criar o espaço e incentivar que todos seus 
alunos se conheçam mutuamente e comecem a se interessar uns pelos outros e a 
conhecer as normas disciplinares da sala de aula. 

Para Mendes (2012), durante os trabalhos, os alunos desenvolvem respon-
sabilidade tanto sobre o seu comportamento, quanto sobre o comportamento dos 
demais colegas e pelo resultado dos trabalhos, privilegiando sempre o respeito, 
o diálogo e o pensamento coletivo, além de aprender a escuta atenta, conceder 
espaço para a voz alheia e requerer a escuta da voz própria, o trabalho conjunto, 
ajudar e ser ajudado, e ter o direito de ser avaliado de forma qualitativa. 

Do ponto de vista da dimensão ético-política da pedagogia freiriana, a prá-
tica pedagógica participativa se organiza na compreensão da autonomia, 
entendida no dinamismo da percepção da humanidade dos seres humanos 
como fazedores de coisas, transformadores, contempladores, falantes, so-
ciais, produtores de saber, portanto, como prática da liberdade. (BRAGA; 
FAGUNDES, 2017, p. 531)

Como citado por Bacich e Moran (2018) no método de aprendizagem 
cooperativa acontece a combinação de ambientes adjuntos da troca, colabora-
ção, coprodução e compartilhamento entre pessoas com habilidades diferentes e 
objetivos comuns. Isso pode acontecer utilizando encontros entre pessoas (pre-
sencialmente ou conectadas a distância), de forma aberta ou organizada, com 
ou sem formalidade.

Para atingir o alvo de ensinar, é necessário munir-se de variadas combi-
nações de estratégias e metodologias. A Inversão na forma de ensinar é uma 
ferramenta que traz um princípio de mudança no convencional. Nesta metodo-
logia, o professor parte de um conhecimento prévio dos alunos a respeito de um 
determinado assunto (que já sabem ou que tenham visto em casa como tarefa) 
ou utiliza de um desafio de partida antes de dar início aos conceitos e referências 
ao tema que será estudado.

O passo seguinte é fazer uma avaliação pedindo que a turma responda a 
três ou quatro questões sobre o assunto, para diagnosticar o que foi apren-
dido e os pontos nos quais necessita de ajuda. Em sala de aula, o professor 
orienta aqueles que ainda não adquiriram o básico para que possam avan-
çar. Ao mesmo tempo, oferece problemas mais complexos a quem já do-
mina o essencial, e, assim, os estudantes vão aplicando os conhecimentos 
e relacionando-os com a realidade. (BACICH; MORAN, 2018).

As pesquisas de Bacich e Moran (2018) sobre formas diferentes de aula 
invertida mostraram que quando se começa com atividades, projetos e experi-
mentação o avanço é maior do que começando por materiais prontos (textos, 
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vídeos). Portanto, é na dialogicidade que o conjunto de saberes do sujeito-pro-
fessor e o sujeito-aluno se encontram; e, a realidade, suas experiencias de vida, o 
contexto podem ser o ponto de partida para a aula

Muitos são os benefícios da aprendizagem cooperativa, como, por exem-
plo: o estímulo ao desenvolvimento das habilidades sociais, criação de um siste-
ma de apoio social, incentivo a responsabilidade individual e coletiva, desenvol-
vimento de habilidades socioemocionais e cognitivas. E isso será demonstrado 
na intervenção proposta por esse trabalho. 

5. Passos para a implementação da aprendizagem cooperativa na sala de 
aula: uma intervenção possível

A atividade interventiva proposta neste trabalho visa demonstrar ser pos-
sível o uso de metodologias ativas de ensino na educação profissional técnica. 
Sustentada pela abordagem interacionista de ensino, essa atividade, embora pla-
nejada, teve a sua construção efetiva no desenrolar do acontecimento da aula, 
a qual aconteceu no âmbito de uma instituição pública estadual que oferece o 
curso de Ensino Médio com Habilitação Técnica em Agropecuária.

Já adotando os parâmetros estipulados na BNCC (2017) e as alterações da 
LDB n°9394/96 e suas alterações, a escola trabalha com a formação profissional, 
equilibrando seu currículo em competências, habilidades e conhecimentos/temas 
que precisam ser planejados e aplicados aos alunos em sala de aula, de forma 
dinâmica, integrativa, qualitativa, significativa, contextualizada e ativa. A eficácia 
dessa ação é ponderada em avaliações qualitativas, onde a aprendizagem é verifi-
cada no decorrer de um período e ajustada a contento da necessidade apresentada, 
tendo garantido também o direito a recuperação de lacunas de aprendizagem. 

Foi nesse contexto que a atividade interventiva foi proposta. A aula, com 
duração de 125 minutos, objetivava identificar animais com problemas de saúde e 
o momento certo de promover a intervenção, aplicando e orientando a aplicação 
de medicamentos, cuidando das condições de manejo sanitário das espécies. Ao 
término da aula, os alunos deveriam ter conseguido identificar os sintomas indi-
cadores de problemas de saúde animal, utilizar práticas de prevenção de doenças, 
diferenciar o uso de medicamentos veterinários, aplicar corretamente os medica-
mentos nas vias recomendadas, realizar pequenas intervenções rotineiras nas es-
pécies, aplicando os primeiros socorros, descrever a sintomatologia dos principais 
problemas identificados nos animais, além de atuar de forma ética. Nesse ínterim, 
competências socioemocionais também precisariam ser desenvolvidas. 

Realizando atividades de rotina na propriedade rural da escola, nos de-
paramos com uma ovelha em situação de estado emergencial. O animal, encon-
trado pelos próprios alunos durante o processo de observação da propriedade, 
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estava apresentando claudicação, desconforto e perda de apetite. Logo, o profes-
sor ao ser informado pelos alunos que o animal não se encontrava em condições 
saudáveis, juntamente com os alunos, decorreram até o local para avaliar as 
condições do animal.

Neste momento, foi evidenciada a importância do bom preparo do profes-
sor; ele deve ser o melhor e mais eficaz material didático a ser usado na escola. 
Como o animal a ser atendido se encontrava junto de seu rebanho, o que dificulta 
em grau considerado a sua captura, foi sugerido usar alguns recursos de atração. 

Então, retomando conteúdos anteriores, até como um mecanismo de re-
cuperação de lacunas de conhecimento, os alunos decidiram, sob a orientação 
do professor, utilizar ração no coxo dos animais, para que assim, eles pudessem 
se aproximar e desta forma ser efetuado a apreensão do animal debilitado.

Após a captura do animal e utilizando a oportunidade para relembrar os 
métodos de contenção, foi identificado que o animal estava com uma ferida, sen-
do constatada uma lesão exposta em um dos membros dianteiros, apresentando 
miíase e odor característico de ferida aberta.

Então, a atividade de intervenção foi realizada obedecendo as seguintes 
etapas:

- 1° momento - Apresentação da situação-problema: Os alunos conse-
guiram identificar os sintomas indicadores de problemas de saúde animal, 
partindo de uma situação contextualizada e real de aprendizagem;
- 2° momento – Aplicação da avaliação Diagnóstica: Sob a mediação e 
orientação do professor, foi averiguado se os alunos sabiam descrever a 
sintomatologia dos principais problemas identificados nos animais e os 
nomes técnicos atribuídos a lesão e a condição da lesão; 
Após a identificação dos saberes e não saberes dos alunos obtidos por 

meio de tempestade de ideias (também uma metodologia ativa) e discussões, foi 
evidenciado que uma parcela da turma tinha conhecimento do assunto, mas, 
acharam de grande interesse saber o conceito teórico e as terminologias técnicas 
que devem ser utilizadas em um contexto profissional.

- 3° momento - Explicação expositiva (e dialogada): Nesse momento, 
foram conceituados os termos técnicos apropriados para uso no contexto 
profissional; noção de anatomia animal; a morfologia das lesões apresen-
tadas pelos animais; bem como os modos de realizar pequenas interven-
ções rotineiras nas espécies, aplicando os primeiros socorros; aplicação 
medicamentosa e métodos preventivos.
Após terem assimilado tais conceitos, os alunos partiram para o desenvol-

vimento das atividades práticas, a serem desenvolvidas de forma cooperativa. 
- 4° momento – Desenvolvimento de atividade prática de forma cooperativa: 
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Sob a orientação do professor, turma foi dividida em pequenos grupos (de até 
cinco alunos). Para cada grupo, foi atribuída uma função especifica para es-
tudo e execução prática do tema em pauta. Uma vez cumprindo o que fora 
proposto ao grupo, os alunos deveriam passar para a estação seguinte de for-
ma que todos os alunos tivessem a oportunidade de vivenciar todas as ações.
- 5° momento - Avaliação: Como instrumentos de avaliação de competên-
cias cognitivas foram utilizados os momentos de discussão, tempestade de 
ideias, cumprimento de tarefas individuais e coletivas para avaliar os sabe-
res cognitivos. Para a avaliação das competências socioemocionais, foram 
averiguados o nível de interesse do aluno em realizar a atividade proposta 
a ele e ao grupo, a postura ética a ser adotada no âmbito profissional, a 
empatia demonstrada, o trabalho em equipe, a resiliência e a persistência. 
No desenvolvimento dessa atividade, é notável o exercício do ensino 

dialógico. Foi na interação do “eu” com o “outro” (na dialogicidade) que o 
conjunto de saberes do sujeito-professor e do sujeito-aluno se encontraram, se 
sobrepuseram, se entrelaçaram, se atravessaram, para que o conhecimento fosse 
construído de forma cooperativa, na interação, partindo da realidade observada 
e significante, das experiências de vida, do contexto situado e das emoções expe-
rimentadas, no evento comunicativo. 

Muitos foram os benefícios da aprendizagem cooperativa, como por 
exemplo o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e cognitivas, mas, 
sobretudo, a solidificação do laço interacional mais importante que há no am-
biente escolar: o laço entre o professor e o aluno.

6. Considerações finais

Segundo Freire (1984), aprender é muito mais amplo que memorizar, pois 
significa construir conhecimento, estudar, persistir, utilizar a observação, a ex-
periencia, comparar, refletir sobre as dimensões do conhecimento construído 
embasado em regras disciplinares do coletivo para atingir o objetivo proposto. 

O processo de aprendizagem é um processo – complexo - compartilha-
do entre o sujeito-professor e o sujeito-aluno, que tem essa relação conectada e 
transposta pelo meio – a escola e as experiências do aluno e do professor – pelo 
conhecimento e as relações com ele, a forma de ensinar e de avaliar. Por esse mo-
tivo, a metodologia utilizada para ensinar precisa ser facilitadora e propulsora de 
significação, caso contrário, de nada adianta tanto esforço. 

A aprendizagem cooperativa é uma prática, sobretudo dialógica e so-
ciointeracionista, que, sustentada pela ajuda e confiança mútua entre os sujei-
tos, permite que todos os envolvidos sejam ativos e participantes do processo de 
construção do seu próprio conhecimento tanto de forma personalizada, como 
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coletivamente, tendo o sujeito-professor o papel de mediador. 
A estratégia de intervenção aqui proposta, com suas limitações e poten-

ciais, não intenta em determinar receitas para a prática docente, mas sim, apon-
tar possibilidades outras que possibilitem ao professor-pesquisador ter norteadas 
suas próprias práticas, tornando-as cada vez mais significativas, dinâmica, ati-
vas, dialógicas e interacionistas. 
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A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E SUAS 
INFLUÊNCIAS NA APRENDIZAGEM: 

UM ESTUDO TEÓRICO

Jucilene de Jesus Nascimento1

Karen Gama da Silva2

 Lívia Carvalho Ramos3

Dayanne Dailla da Silva Cajueiro4

1. Introdução

A criança, desde seus primeiros momentos de vida, está inserida em um 
ambiente cheio de estímulos musicais, sons e ritmos. Seja por meio de canções 
de ninar, cantigas de roda, músicas educativas etc

Quando se discute a respeito da música no âmbito da educação não é di-
ferente, atividades que ela proporciona como: cantar fazendo gestos, dançar, ba-
ter palmas e pés, são experiências importantes para a criança, pois elas permitem 
que se desenvolva o senso rítmico, a coordenação motora, sendo considerado 
fatores importantes, também, para o processo de aquisição da leitura e da escrita 
(CHIARELLI; BARRETO, 2005).

De acordo com os documentos do Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil (RCNEI, 1998)

A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de ex-
pressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio da 
organização e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio. A mú-
sica está presente em todas as culturas, nas mais diversas situações: festas 
e comemorações, rituais religiosos, manifestações cívicas, políticas etc. 
(BRASIL, 1998, p. 45).

Por esta via “a interação durante o brincar caracteriza o cotidia-
no da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o 

1 Licenciada em Pedagogia, Egressa da Universidade da Amazônia, jucilenenascimento084@
gmail.com.

2 Licenciada em Pedagogia, Egressa da Universidade da Amazônia, kgama755@gmail.com.

3 Licenciada em Pedagogia, Egressa da Universidade da Amazônia, liviaramos453@gmail.com.

4 Doutora em Educação em Ciências, Docente da Universidade da Amazônia, dayanne_
dailla@hotmail.com.
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desenvolvimento integral das crianças”, como expõe, também, a Base Nacional 
Comum Curricular (2017, pág.37).

Nesta direção o estudo aqui apresentado irá analisar as influências que a 
musicalização pode ter na Educação Infantil. Tal interesse surgiu a partir de ex-
periências das autoras vividas na escola, no contexto de sala de aula em campo 
de estágio na modalidade de ensino em questão. No qual percebeu-se, no proces-
so de análise e reflexão do âmbito de tais vivências, que a criança pequena está 
inserida em um ambiente sonoro desde seu nascimento, desde canções de ninar, 
até canções que vão ensinar letras e números, logo a música tem o poder de pro-
porcionar a criança os sentimentos de alegria e liberdade, além de momentos de 
descontração e criatividade.

Neste sentido, corrobora- se com BRITO (2003, p.53), quando afirma 
que “é preciso lembrar que a música é a linguagem cujo conhecimento se cons-
trói com base em vivências e reflexões orientadas.” Portanto, entende- se que a 
linguagem musical é excelente meio para o desenvolvimento da expressão, do 
equilíbrio, da auto-estima e autoconhecimento, além de ser um” poderoso meio 
de integração social” como expressa o Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil (BRASIL, 1998, p.49)

Em discussões sobre a educação para este século, observa-se que na escola 
os educadores têm procurado valorizar o convívio social na perspectiva de formar 
bons cidadãos. Por esta via, concorda-se com BRITO (2003, p. 53) quando de-
fende a contribuição da música no crescimento geral do educando quando se dá 
através de vivências e reflexões orientadas, onde todos têm o direito de desfrutar, 
mesmo não tendo aptidão musical no canto ou com instrumentos musicais, pois o 
fazer, o praticar, se encarregam pelo desenvolvimento das competências do indiví-
duo. E quando se trata de crianças, na condição de Educação Infantil se encontra 
na música uma excelente oportunidade de criar momentos de socialização, de 
trocas de afetos, de reconhecimento de espaço, de respeitar e valorizar a amizade, 
habilidade importantes para o desenvolvimento desta faixa etária.

Contribuindo para esta discussão, BRÉSCIA (2003) corrobora que a mu-
sicalização é um processo de construção do conhecimento, que tem como obje-
tivo despertar e desenvolver o gosto musical, favorecendo o desenvolvimento da 
sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir música, da imagi-
nação, memória, concentração, atenção, autodisciplina, do respeito ao próximo, 
da socialização e afetividade, também contribuindo para uma efetiva consciên-
cia corporal e de movimentação.

Nesta direção, compreende-se que a música nos anos iniciais da educação 
é considerada um importante instrumento para o processo de ensino-aprendi-
zagem, pois por meio desta, há a possibilidade de desenvolvimento cognitivo, 
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intelectual e social da criança. Mas apesar dessa grande importância, muitos 
educadores ainda não sabem como e de que forma podem trazer a música para 
dentro da sala de aula como uma auxiliadora no momento do ensino, limitan-
do-a, muitas vezes, para ações relacionadas a brincadeiras.

Muitas vezes dentro da rotina na Educação Infantil a música tem servi-
do como forma de acolhimento dos alunos, na hora das saídas e entradas das 
crianças na escola. E muitas vezes, porém, a música dentro do ambiente escolar, 
acaba assumindo um papel autoritário e disciplinador (canções para fazer fila, 
lavar a mão, fazer silêncio, etc), de tal forma que deixa de ser um momento de 
interações, e passam a ser apenas comandos. Conforme afirma o Referencial 
curricular nacional para a Educação infantil

vem, ao longo de sua história, atendendo a vários objetivos, alguns dos 
quais alheios às questões próprias dessa linguagem. Tem sido em muitos 
casos, suporte para atender a vários propósitos, como a formação de há-
bitos, atitudes e comportamentos: lavar as mãos antes do lanche, escovar 
os dentes, respeitar o farol etc.; a realização de comemorações relativas ao 
calendário de eventos do ano letivo simbolizados no dia da árvore, dia do 
soldado, dia das mães etc.; a memorização de conteúdos relativos a nú-
meros, letras do alfabeto, cores etc., traduzidos em canções. Essas canções 
costumam ser acompanhadas por gestos corporais, imitados pelas crianças 
de forma mecânica e estereotipada (BRASIL, 1998, p. 47).

Por esta via, considerando tais aspectos, as instituições de ensino voltadas 
à formação de professores procuram auxiliar a categoria profissional a efetiva 
compreensão deste recurso para com a Educação Infantil nos aspectos do en-
sino e aprendizado, tal qual em 18 de Agosto de 2008 a Lei nº 11.769, esta-
beleceu como obrigatório o ensino da música nas escolas de educação básica 
(BRASIL,2008, pág. 20).

Altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na 
educação básica. Art. 1 O art. 26 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, passa a vigorar acrescido do seguinte;(...) 6: A música deverá ser 
conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do componente curricular de que 
trata o 2º deste artigo (BRASIL,2008, pág. 20).

Assim, “integrar o ensino com música na Educação Infantil implica que 
os professores devam assumir uma postura de disponibilidade em relação a essa 
linguagem”, como afirma o Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil (Brasil, 2008, p.67). Neste sentido, reconhecendo que a música dentro do 
universo educacional infantil tem grande importância, pois ela consegue trabalhar 
a personalidade de cada criança, uma vez que ela estimula o desenvolvimento 
de hábitos, atitudes e comportamentos que expressam sentimentos e emoções o 
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presente trabalho tem por intenção investigar a seguinte questão: Em que termos 
a música é expressa em estudos científicos no período de 2016 a 2022 como in-
fluência na aprendizagem infantil no contexto da educação básica?

2. Metodologia

Com o objetivo de compreender de que forma a música influencia a crian-
ça e sua aprendizagem dentro da Educação infantil, foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica exploratória, em uma abordagem qualitativa, buscando encontrar 
respostas para as perguntas e objetivos que deram início a essa pesquisa.

Segundo GIL (2002, p. 44) a pesquisa bibliografia:

[...] é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído princi-
palmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos 
seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvol-
vidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. (GIL, 2002, p.44)

Nessa perspectiva, para desenvolver a pesquisa foram selecionados 20 do-
cumentos, dentre eles estão artigos científicos publicados em anais de eventos 
e periódicos no período de 2016 a 2022, visando explorar discussões teóricas 
recentes uma vez que as instituições de ensino e pesquisa consideram discussões 
epistemológicas atuais àquelas produzidas nos últimos cinco anos. Para isso fo-
ram utilizadas as plataformas “Google acadêmico” e “Scielo”, como principal 
fonte para a coleta dos documentos, visto que são plataformas que possibilitam 
uma busca ampla e mais detalhada dos artigos produzidos em âmbito nacional 
e internacional. Nessa direção, para a busca usou-se as seguintes palavras-chave: 
Musicalização; Educação Infantil; ludicidade.

Para a seleção dos trabalhos levantados, usou-se como critério: o título, o 
resumo, os objetivos específicos, objetivo geral, resultados da pesquisa e consi-
derações finais do trabalho. As informações supracitadas foram organizadas em 
um quadro onde na primeira coluna encontram-se os códigos que irão identifi-
car cada texto nas análises, na segunda o título dos trabalhos, na terceira coluna 
o nome dos autores e o ano de sua publicação, e por fim na última coluna o 
objetivo geral de cada texto.
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QUADRO 1: organização das autoras dos trabalhos utilizados para a pesquisa

Código Título Autor, ano Objetivo

T1

A organização do 
meio social educativo 
para a criação musical 
na educação infantil

TEIXEIRA & 
BARCA 2019

Discutir formas de organização do 
meio social educativo para estimular 
a livre expressão e a criação musical 

de crianças da educação infantil

T2 A música na 
Educação Infantil

FERNANDES
et al 2016

Apresentar a importância da música 
no processo de ensino aprendizagem, 
como elemento contribuinte para o 
desenvolvimento da inteligência e a 

integração do ser

T3

A importância da 
música no processo 
de aprendizagem na 

educação infantil

ASSIS, 2021
Compreender a importância da mú-

sica no desenvolvimento e aprendiza-
gem das crianças na Educação Infantil

T4 Música na educação 
infantil

LIMA & 
MARTINIUK 

2022

Identificar as contribuições da música 
no processo de ensino aprendizagem 

e analisar a música no contexto 
educacional infantil.

T5 A musicalização na 
educação infantil

MIRANDA et
al 2022

Verificar as contribuições que a 
música pode trazer aos alunos da 

educação infantil.

T6

Musicalização na 
educação infantil: 
Suas influências na 

alfabetização

SENE et al
2021

Compreender a importância da 
música na educação infantil

T7
A importância da 

música na Educação 
Infantil

OLIVEIRA, 
LOPES & 

OLIVEIRA 
2020

Investigar a música como recurso 
didático para o desenvolvimento 
da criança e conhecer como os 

professores utilizam a música na 
rotina da Educação Infantil

T8

Musicalização na 
educação infantil: 
Um olhar sobre a 

base nacional comum 
curricular

SOUZA, 2019

Discutir sobre a proposta de 
Educação Musical atualizada na 

BNCC para as crianças de 0 a 5 anos, 
alvos da Educação Infantil.

T9
A inserção da 

musicalização na 
educação infantil

LOPES, 2021

Apresentar a importância da música 
e da musicalização como elementos 

contribuintes para o desenvolvimento 
de inteligência e a integração do ser

T10
O lúdico como 

proposta pedagógica 
na educação infantil

CAMPOS 
& PRESTES 

2022

Analisar a importância da 
ludicidade na Educação Infantil, 
e sua contribuição no processo de 

desenvolvimento da criança
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T11
A música na edu-

cação infantil: (Re) 
Descobrindo sentidos

HABOWSKI 
& CONTE 

2019

Analisar de que forma a musicalidade 
na Educação Infantil pode romper 

com as barreiras entre o cognitivo, o 
visual, o gestual e o sonoro, auxilian-
do no desenvolvimento comunicativo 
e na sensibilizando para novas rela-
ções de ensino e de aprendizagem.

T12 Música na educação 
infantil

DEBRAWOL 
HY, SILVA & 
THEODORO 

2017

Analisar as possíveis contribuições 
que a música pode propiciar às 

crianças

T13

Música, brincadeiras, 
Educação Infantil e 

Base nacional comum 
curricular

SILVA, 2021

Abordar o ensino de música na in-
fância trazendo discussões acerca das 
relações entre música e brincadeira 
no desenvolvimento musical e da 

criança

T14 A música na 
Educação infantil

LUIS & SILVA 
2019

Trabalhar as diferentes concepções 
da educação musical nas escolas de 

educação infantil

T15
Importância da músi-
ca na educação infan-

til: Música em diálogo.
SOUSA, 2018

Despertar no aluno o interesse pela 
música, relatando sua importância 

para a aprendizagem, bem discutir a 
importância da música como conteú-

do obrigatório

T16

A Importância do 
Ensino de música na 

educação infantil com 
crianças de 4 a 5 anos 

de idade

OLIVEIRA & 
TRINDADE 

2022

Refletir sobre a importância do ensi-
no de música na educação infantil de 

crianças de 4 a 5 anos de idade

T17
Musicalização na edu-
cação infantil: Relato 

da prática docente

TEIXEIRA & 
MARQUES 

2022

Mostrar as possibilidades de aprendi-
zagem significativa e ativa das crian-

ças por meio da musicalidade.

T18 A musicalidade e seu 
poder pedagógico COSTA, 2022

Investigar a influência da música no 
processo de ensino e aprendizagem 
das crianças da educação infantil, 
analisando a sua importância no 

desenvolvimento da criança

T19 O papel da música na 
educação

SANTOS, 
2022

Compreender como a música pode 
contribuir no processo de desenvolvi-

mento na Educação Infantil

T20

A musicalização 
na educação infan-
til: Resistência ou 

conformismo

VENANCIO
& 

CARVALHO 
2019

Analisar os aspectos de musicaliza-
ção, suas vantagens para a construção 

de um ensino significativo

FONTE: Produzida pelas autoras

Nesta perspectiva, para análise dos dados, foi adotada a análise textual 
discursiva que segundo afirma MORAES & GALIAZZI (2016, pág.11) “corres-
ponde a uma metodologia de análise de informações de natureza qualitativa com 
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a finalidade de produzir novas compreensões sobre os fenômenos e discursos.”
Neste sentido, os textos foram divididos e analisados em três categorias: 

sendo a primeira “A influência da música na aprendizagem infantil”; a segunda 
“A música como ferramenta pedagógica na educação infantil”; e por fim a ter-
ceira “Dificuldades na inserção da música na educação infantil”

3. Resultados e discussões

3.1 A influência da música na aprendizagem infantil

Quando se trata sobre a influência da música na aprendizagem infantil 
podemos destacar sete textos ( T1 / T2 / T4 / T5 / T15 / T16 e T19). O texto 
T2 afirma que a música propicia ao aluno um aprendizado global, trabalha a 
cultura e desenvolve o senso crítico das crianças. O T15 concorda com T2 quan-
do eles falam que dentro de sala de aula a música auxilia de forma significativa 
a aprendizagem, tornando-a prazerosa, fazendo com que o aluno tenha gosto de 
aprender até os conteúdos nos quais ele possui mais dificuldade.

T4 traz a ideia de que a música estimula os pensamentos, ideias e os sen-
timentos e emoções mais profundas de cada criança. T4 e T19 compartilham 
da mesma ideia de que a música auxilia o processo de alfabetização e aquisição 
da linguagem. Para HABOWSKI e CONTE (2019) A música é considerada um 
importante veículo de comunicação no que diz respeito à transmissão de senti-
mentos, emoções, formação de sentidos, linguagens e sensibilização das pessoas, 
pois ela é de fácil compreensão, agradável e divertida.

O texto T16 fala que a riqueza que o estímulo que a música proporciona 
e que ela auxilia o desenvolvimento intelectual da criança. Ele continua dizendo 
que o ensino da música na Educação Infantil leva as crianças a terem a alegria 
em aprender e ainda trabalha seus aspectos cognitivo e afetivo. O universo mu-
sical acaba sendo como um caminho que vai facilitar a criação, recreação e o 
conhecimento. T16 ainda continua dizendo que o ensino da música possibilita 
que a criança se envolva em grupo, facilitando assim o processo de socialização.

Por esta via, concorda-se com a ideia ADORNO e CIPOLA (2017) dizem 
que:

Quanto mais cedo a criança iniciar o seu contato com o mundo musi-
cal, o desenvolvimento das suas habilidades, motora, afetiva e social vão 
aflorar, facilitando e ampliando assim o seu conhecimento de mundo. 
(ADORNO; CIPOLA; 2017, p.128).

T5 e T16 concordam com a ideia de que a música pode influenciar e facili-
tar o processo de leitura, escrita e linguagem verbal da criança. T16 ainda acres-
centa que o ensino da música pode ajudar o desenvolvimento da coordenação 
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motora auxiliando as diferentes habilidades. BRÉSCIA (2003) afirma que ao 
trabalhar canções, o professor auxilia no desenvolvimentos dos mais diversos 
aspectos infantis, como por exemplo, a coordenação motora, a atenção, a con-
centração, a socialização e o aspecto afetivo.

3.2 A música como ferramenta pedagógica na Educação Infantil

São oito os trabalhos que falam sobre a música como ferramenta peda-
gógica dentro da Educação Infantil (T3 / T6 / T9 / T10 / T13 / T14 / T17 e 
T18 ). Os trabalhos T3; T9 e T10, abordam o desenvolvimento do lúdico e de 
como a música se encaixa e ações práticas no contexto de ludicidade. Já o T9 
defende que a música deve estar presente na Educação Infantil por meio de 
histórias, dramatizações, jogos e brincadeiras, pois assim ela irá motivar a parti-
cipação dos alunos nas atividades. Enquanto o T10 complementa dizendo que 
o lúdico contribui para a construção do processo de ensino dentro da Educação 
Infantil. Por esta via, aliar a música a essas práticas pedagógicas no dia-a-dia da 
Educação Infantil requer que o professor assuma uma postura mais dinâmica 
e interativa junto ao aluno. Segundo FREIRE (1996, p.96) “o bom professor é 
aquele que consegue trazer os alunos para dentro da intimidade do movimento 
de seu pensamento enquanto ele ministra sua aula” o que nos concerne para o 
engajamento docente frente a atividades práticas utilizando a música enquanto 
recurso prático em sua aula.

O T13 afirma que a música e a brincadeira não se dissociam, que o brin-
car é a base do cotidiano da criança e da educação infantil, e o principal meio 
pelo qual a aprendizagem acontece através da música. KISHIMOTO (1997, 
p.36) mostra que a brincadeira “é um instrumento muito importante na aprendi-
zagem e no desenvolvimento da criança”, pois se essa criança aprende de forma 
espontânea, esse brinquedo se torna crucial no momento da formação.

Em T6 percebe-se que a produção científica retrata a música como uma 
auxiliadora pedagógica e não apenas um instrumento para entreter as crianças. 
Concordando com essa mesma ideia o T14 afirma que a música é tida como um 
instrumento motivador e facilitador durante o processo de formação do sujeito, 
durante esse processo a música se faz primordial, pois através dela as crianças 
são capazes de absorver conhecimento.

Já o artigo T17 defende que durante as pesquisas de campo que foram rea-
lizadas, as atividades que possibilitaram maior dinamismo, como as atividades 
com dança, por exemplo, tiveram participação mais ativa das crianças.

Após análise destas produções, refletiu-se sobre o que dizem ADORNO 
e CIPOLA (2017), que
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A música como auxílio para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor 
e convívio social é incontestável. Quando bem trabalhada é capaz de fa-
cilitar o processo de ensino aprendizagem, pois ela chama à atenção das 
crianças, promovendo um ambiente agradável e satisfatório a aprendiza-
gem do educando. Por isso, ela se transforma num excelente e dinâmico 
recurso didático (ADORNO; CIPOLA; 2017, p.136).

Partindo desta mesma ideia, o T18 fala que as atividades que buscam 
valorizar a linguagem musical permitem um amplo desenvolvimento da criança 
na Educação Infantil. E os autores complementam a ideia quando dizem que 
a música constitui um rico recurso através do qual o professor pode viabilizar a 
socialização entre as crianças.

3.3 Dificuldades na inserção da música na Educação Infantil

No que diz respeito às dificuldades da inserção da música dentro da 
Educação Infantil destacam-se cinco trabalhos (T7 / T8 / T11 / T12 e T20). Os 
textos T7; T8; T11 e T20, trazem um problema bastante destacado em vários dos 
artigos lidos que é a falta do ensino aprofundado sobre música dentro dos cursos 
de formação de professores e formação continuada dos profissionais de educação.

Sobre isto o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil 
(BRASIL 1998, p.67) sugere que “os professores façam um trabalho contínuo 
consigo mesmo, levando em conta que a maioria desses profissionais não pos-
suem a formação específica em música”, com o objetivo de sensibilizar-se em 
relação às questões que envolvem a música, no sentido de a reconhecer como 
uma linguagem que o conhecimento pode ir sendo construído, pois essa falta de 
formação acaba fazendo com que as atividades que utilizam a música dentro de 
sala de aula, na maioria das vezes, sejam sem finalidade e descontextualizadas.

Já os trabalhos T12 e T20 evidenciaram outro problema encontrado no 
momento de inserir a música no ambiente escolar, que é a falta de recurso da 
escola e a falta de um espaço adequado para que essa atividade seja feita de 
forma prazerosa com as crianças. Quando se fala sobre a falta de formação de 
professores e falta de recurso, SAVIANI (2009, pág.153) afirma que:

(...) as condições precárias de trabalho não apenas neutralizam a ação dos 
professores, mesmo que fossem bem formados. Tais condições dificultam 
também uma boa formação, pois operam como fator de desestímulo à 
procura pelos cursos de formação docente e à dedicação aos estudos ( 
SAVIANI, 2009, pág.153)

O texto T11 traz como problema, a desvalorização da arte dentro da es-
cola que por muitas vezes supervaloriza o ensino da forma tradicional e fecha-
da, deixando de lado o saber lúdico e sensível que a música pode oferecer, isso 
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também envolve professores que possuem certa resistência a usar as técnicas 
inovadoras, assim como fala no T20. Mesmo a lei de nº 9.394/96 da LDB ( Lei 
de Diretrizes e Bases) dizendo que “O ensino da arte constituirá componente 
curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a pro-
mover o desenvolvimento cultural dos alunos.” (art. 26, § 2º), ainda é possível 
encontrar muita resistência dentro das escolas.

Sobre isto, DUARTE (2003) diz que a arte continua sendo encarada den-
tro das escolas como apenas um meio de lazer, uma distração no meio das ativi-
dades “úteis” das demais disciplinas.

E ainda, o trabalho T20 ainda aponta dificuldades como a religião da 
família das crianças, o que acaba impedindo que os educadores trabalhem com 
certas músicas dentro do ambiente escolar, outro ponto destacado é a timidez 
que alguns alunos apresentam no momento de realização das atividades e al-
guns professores ainda relataram que possuem o medo de que a música não faça 
sentido para os alunos, fazendo com que o ensino fique sem contexto.

4. Conclusão

Considerando as pesquisas, foi possível identificar que as crianças já estão in-
seridas em um ambiente musical, desde o ventre da mãe, percorrendo toda a infân-
cia até a vida adulta. Os trabalhos destacam que a música se faz presente nos mais 
diversos momentos, por exemplo, canções de ninar, cantigas de roda, entre outras.

Dentro da Educação Infantil essa situação não é diferente, o ambiente 
escolar no qual a criança está inserida é extremamente musical, seja por meio 
das canções de festas comemorativas, organização da sala, etc. A música dentro 
desse ambiente assume um outro papel muito importante, o papel de ferramenta 
pedagógica para facilitar a aprendizagem.

Por meio dela a criança terá a possibilidade de se desenvolver de forma 
integral, desenvolverá seus aspectos cognitivos e sociais, além dos aspectos fí-
sicos como a coordenação motora e estimular sua linguagem. A música ainda 
possibilitará à criança uma aprendizagem mais rápida e prazerosa.

Foi concluído também, que ainda existem muitos desafios que impedem 
que esse ensino com música de fato, entre nas salas de aula. A principal delas 
é a falta de formação adequada dos professores para que eles possam utilizar a 
música realmente com caráter pedagógico e significativo.

Por fim, compreende-se a música como um instrumento facilitador da 
aprendizagem dentro de sala de aula no contexto da Educação Infantil, por esse 
motivo seu uso deve ser oportunizado e incentivado, pois se utilizada de forma 
correta, será uma grande auxiliadora do processo de ensino-aprendizagem.
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OFICINA DE ROBÓTICA NO ENSINO DE FÍSICA 
NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM1 

Edilson Barroso Gomes2 
 Alcilene Batista dos Santos3  
Mônica Pereira de Azevêdo4 

Elton Marcio da Silva Santos5 

1. Introdução 

O desenvolvimento do ensino básico de robótica na escola pública pode 
contribuir para com a criatividade do ensino dos professores e aprendizagem 
dos alunos na disciplina de Ciências e Física. Essa atividade segue as recomen-
dações das Diretrizes Curriculares para formação inicial de professores (2019), 
que orientam para utilização de prática e tecnologia para melhorar o exercício 
da docência e aprendizagem dos alunos na escola. 

As oficinas pedagógicas são uma forma de ensinar e aprender mediante a 
realização de algo feito coletivamente. Salienta-se que a oficina é uma modali-
dade de ação, assim dizem Vieira e Volquind (2002). Criar oficinas é importante 
para um trabalho coletivo quando podem participar professores, alunos e meio 
escolar como um todo na construção do ensino e da aprendizagem.

Para aprimorar ainda mais a importância das oficinas de Física nas esco-
las, Marcondes (2008) afirma que se podem desenvolver atividades e solucionar 
problemas de Física. Uma das finalidades das oficinas nas escolas é a participa-
ção e motivação dos alunos tornando os indivíduos mais envolvidos no ambien-
te escolar e no ensino.

O objetivo dessa oficina foi analisar o ensino de Ciências e Física através 
da oficina “baratinha-robótica”, utilizando materiais de baixo custo e recicláveis 

1 Trabalho apresentado como Resumo Expandido/publicado nos Anais VIII Simpósio LA-
SERA Manaus 2021. https://simposiolaseramanaus.wixsite.com/oficial/anais-2021.

2 Doutor em Educação/ DINTER UERJ UEA. Professor Física CESP UEA. ebgomes@
uea.edu.br.

3 Graduada em Física na Universidade do Estado do Amazonas/ Mestranda Computação 
UFAM. abds.fis16@uea.edu.br.

4 Graduada em Normal Superior/ Especialista EJA UEA. Professora SEMED Parintins. 
monicapdeazevedo@hotmail.com.

5 Doutor em Ciências Física/USP. Professor Física CESP UEA. elton.uea@gmail.com.
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em sala de aula, podendo contribuir para o desenvolvimento cognitivo segundo 
Lima (2017), e atribuindo conceitos sobre os problemas atuais em relação ao 
meio ambiente.

A robótica visa envolver os alunos como atividade educacional, sendo 
uma Ciência que envolve a construção de algo. Assim, a robótica educacional 
é considerada uma metodologia de ensino, tendo objetivo de contribuir para a 
educação dos alunos. Portanto, a robótica educacional é um processo educativo 
que efetiva o uso de material de baixo custo numa forma eficaz de trabalhar, pois 
proporciona a facilidade de acesso nas escolas.

Nessa perspectiva, o lixo eletrônico é utilizado na robótica educacio-
nal, podendo ser reaproveitados os componentes elétricos, como engrenagens 
de DVDs, motorzinhos, leads, fios, entre outros. Em prol disso, ressaltamos a 
importância de estimular os alunos à criação, ao estímulo do aprendizado nas 
disciplinas, oferecendo “um ambiente de aprendizagem que venha possibilitar a 
construção de um conhecimento novo para o aluno, o qual ainda não faça parte 
do seu micromundo” (ORTOLAN, 2003, p. 56).

Uma questão atual é o aumento de dispositivos eletrônicos sendo descartados 
ao meio ambiente, uma vez que conscientizar a sociedade sobre o lixo eletrônico é 
importante. No entanto, as ações de sustentabilidade poderão começar pelas escolas 
dentro do campo escolar com as práticas no ensino. O diferencial é promover ofici-
nas que reutilizem esses materiais eletrônicos, aplicando-os em sala de aula.

Muitas vezes as atividades precisam de materiais de baixo custo, por isso 
o “reuso de parte deste material em oficinas de robótica educativa de baixo cus-
to” (CELINSKI, et al., 2012), podem ser reutilizados nas escolas, desafiando 
a criatividade dos professores e alunos. Os desafios são um fator que instiga os 
alunos juntos aos professores, e a construção dos protótipos desperta essa curio-
sidade. Dentro dessa perspectiva:

Trabalhos assim estimula os alunos a aprender e conhecer coisas. Há es-
treitamento com o tema, e os conhecimentos prévios equilibram-se com 
novas habilidades e desafios. Os alunos pensam sobre como as coisas fun-
cionam, experimentam, observam, analisam e corrigem os possíveis erros 
(GOMES et al., 2010, p. 217).

A robótica denota de uma forma eficaz nas competências em resolução de 
problemas, curiosidade, criatividade, raciocínio lógico dos estudantes, sendo os 
elementos consistentes para o ensino.

Neste sentido, a reutilização de peças eletrônicas no Ensino de Ciências e 
Física, pode despertar a curiosidade, criatividade, raciocino lógico dos estudan-
tes, através da construção de oficinas protótipos “baratinha-robótica”. Garofalo 
(2019, p. 4), compreende que “sensibilizando-os sobre o descarte correto do lixo, 
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reciclagem e reutilização de materiais eletrônicos podem melhorar a aprendiza-
gem dos alunos na escola”.

2. Metodologia da pesquisa na escola

O trabalhar de Pesquisa na Educação Básica com robótica utilizando ma-
teriais de baixo custo e recicláveis foi realizado no decorrer de três (3) meses 
articulados com o Estágio Supervisionado na disciplina de Ciências e Física na 
Escola Estadual Irma Sã em Parintins/AM 2019. Foram selecionadas duas tur-
mas com total de sessenta (60) estudantes do nono ano do Ensino Fundamental. 

Primeira etapa da pesquisa: Estudo e introdução dos conceitos sobre robóti-
ca, empregando teoria da Física Básica sobre questões introdutórias de corrente elé-
trica e circuitos, os quais são fundamentais para a prática (MARRIELI, et al, 2016).

Os materiais utilizados na confecção da Baratinha robótica em sala de 
aula foram: duas caixas de papelão, a primeira continha apenas fios de cobre, 
e a segunda caixa, materiais recicláveis eletrônicos. Inicialmente foram forma-
dos grupos para organizar e realizar a oficina, começando a desmontar alguns 
DVDs descartados, impressoras, computadores, a separação dos fios, e recor-
te de papelão, baterias carregadas para o uso, pilhas novas, ambas são fontes 
utilizadas para os robôs Baratinha se movimentar. Foram utilizados materiais 
recicláveis eletrônicos, e de baixo custo, como: tesouras, compasso, pistola de 
cola-quente, papéis, régua, isopor. 

Segunda etapa da pesquisa: utilização do Roteiro de Montagens para 
quatro tipos de diferentes protótipos, tendo quatro divisões em grupos, sob a 
orientação do professor, na organização e separação dos materiais, desmon-
tando alguns DVDs descartados, impressoras, bateria, computadores, e depois 
com separação e seleção dos fios coloridos, foram marcados e cortados os pa-
pelões, e ao final de cada oficina, todo material era guardado no Laboratório 
da escola.

Terceira etapa da pesquisa: apresentamos/testagem do protótipo/mode-
lo da Baratinha como base para o trabalho dos grupos e utilizamos o roteiro 
de montagens impresso, fig. 02, com as divisões em grupos. Justamente com 
a prática em ação, os estudantes têm possibilidade de participação, interação, 
liderança e colaboração em equipe, confirmado por Bidin (2019). 

O protótipo da “Baratinha-robótica”.de peças eletrônicas reutilizadas de-
veria se movimentar em diferentes direções, suas patinhas devem se alinhar no 
ato do movimento e possuir um bom grau de sincronismo entre elas. 

A Baratinha robótica é constituída por medições em centímetros, no formato 
retangular em papelão, sua engrenagem é um dos pontos de modo de transmissão 
do movimento, também de papelão. As ligas de elásticos atrelam nas engrenagens, 



FORMAÇÃO DE PROFESSORES(AS), UNIVERSIDADE E EDUCAÇÃO BÁSICA
C O N t R I B U I Ç õ E S  P A R A  A S  ( t R A N S ) F O R M A Ç õ E S  N O  E N S I N O  -  V O l U M E  1

141

chegando ao motorzinho retirado de DVD que conectava uma bateria de celular 
carregada, e ao interruptor da mini chave ou gangorra (VALADARES, 2012).

3. Discussão dos resultados da pesquisa

Os estudantes das duas turmas de nono ano do Ensino Fundamental que 
participaram das oficinas tiveram uma participação efetiva na construção dos 
protótipos “robôs Baratinha”, a robótica promoveu um ensino criativo, trabalho 
em equipe dinâmico no ensino de Ciências e Física na escola. Verificamos que 
pela primeira vez os estudantes estavam participando de uma aula em grupo de 
robótica na escola.                                    

Fig.01- Caixa com materiais eletrônicos 2019

Fonte: Arquivo Pessoal

A primeira atividade em grupo foi separar e selecionar os materiais eletrô-
nicos que estavam em duas caixas de papelão, fig. 01, na sala de aula, que seria 
utilizado na confecção da Baratinha robótica. 

Fig.02- Roteiro de Montagem do protótipo 2019

Fonte: Arquivo Pessoal
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Constatou-se que os estudantes do 9° ano do ensino fundamental com 
orientação do graduando de Física conseguiram produzir os robôs com mate-
riais de baixo custo e reciclável em sala de aula utilizando o roteiro de monta-
gem, fig. 02. No desenvolvimento das oficinas ocorreram dúvidas sobre robôs, 
tecnologia, corrente e circuitos elétricos, que foram sanadas pelo graduando 
(MARRIELI, et al, 2016). Os roteiros de montagens, fig. 02, eram estruturados 
passo a passo com imagens referentes para cada protótipo a serem criados.

Fig. 03: Montagem do Protótipo baratinha 2019

Fonte: Arquivo pessoal.

Notamos que as oficinas fortaleceram aprendizagem, criatividade e au-
tonomia dos estudantes através da montagem e produção do modelo, fig. 03, 
desde a testagem e verificação do movimento do “robô baratinha”, quando dava 
certo, os estudantes ficavam motivados, quando dava errado os estudantes se 
uniam para desmontar o robô e verificar onde estava o erro, Garofalo (2019) 
reconhece que essas atividades produzem um impacto positivo no desenvolvi-
mento cognitivo desses estudantes.
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Fig. 04: Protótipo Baratinha 2019

Fonte: Arquivo pessoal.

O protótipo, fig.04, desenvolvido nas oficinas torna-se um recurso didá-
tico que facilite a compreensão dos conceitos físicos em prática. E os materiais 
eletrônicos recicláveis utilizados com criatividade em oficinas de robótica no 
ensino de Ciências e Física foram importantes no desenvolvimento do ensino e 
aprendizagem na Educação Básica e também contribuíram com a conscientiza-
ção dos alunos quanto à redução da degradação das peças eletrônicas descarta-
das ao meio ambiente.

Fig. 05: Exposição da Baratinha no SNCT CESP UEA 2019.

Fonte: Arquivo pessoal.
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Os estudantes fizeram exposição do protótipo “baratinha”, fig. 05, na 
Semana de Ciência e Tecnologia no CESP– UEA em 2019, essa atividade propor-
cionou a maturidade científica através da troca de experiência entre os estudan-
tes do Ensino Fundamental, Médio e Superior. E a exposição chamou atenção 
à curiosidade dos acadêmicos, pela criatividade de como a “Baratinha-robótica” 
conseguia se mover tão rapidamente e distante. Os alunos puderam explicar a 
montagem, e como era dada os movimentos, tanto da baratinha quanto dos 
outros protótipos, além da importância da reutilização dos lixos eletrônicos, a 
separação, e o que poderia ser reaproveitados, principalmente para o ensino em 
vários níveis, e utilização do material de baixo custo e recicláveis. Bidin (2019) 
confirma que estas atividades exercitam a criatividade, ajuda a compreender os 
conceitos de várias disciplinas deixando as aulas mais interessantes.

4. Considerações finais

A oficina de robótica no ensino de Ciências e Física no Ensino 
Fundamental aplicada à escola escolhida para tal atividade possibilitou a inte-
ração interdisciplinar, desenvolvimento do ensino e aprendizagem, raciocínio 
lógico dos estudantes, e fortaleceu a formação inicial do licenciando em Física 
do CESP UEA.

Reconhecemos que o objetivo da pesquisa foi alcançado, as oficinas “ro-
bôs baratinha” facilitaram a compreensão dos conteúdos ensinados, resolução 
de problemas, e promoveu a consciência pela reciclagem no ensino de Ciências 
e Física na Educação Básica.

Precisamos continuar realizando novos trabalhos que envolvam 
Tecnologia na Educação Básica como já vem sendo debatido na Resolução 2019 
na formação de professor para Educação Básica, e Baratinha Robótica foi um 
pequeno projeto que possibilitou um novo olhar para discussão desta temática 
no Município de Parintins/AM. 

Nossos agradecimentos à Universidade do Estado do Amazonas, UERJ 
e SEDUC funcionários, alunos, professor, Gestor, Coordenador Pedagógico de 
Parintins/AM pelo apoio no desenvolvimento da referida pesquisa na escola.
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LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS E FÍSICA: 
FERRAMENTA DE ENSINO NAS ESCOLAS 

DE ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO 
DE PARINTINS/AM1

Edilson Barroso Gomes2  
Thayane Neves dos Santos3  

 Isabel do Socorro Lobato Beltrão4    
Elton Marcio da Silva Santos5

1. Introdução 

O município de Parintins no Amazonas possui várias escolas de 
Ensino Fundamental e Médio e algumas dessas escolas foram equipadas com 
Laboratórios Multidisciplinares de Ciências, estes laboratórios possuem ma-
teriais de Química, Ciências Biológicas e Física. A Secretaria de Educação e 
Cultura de Parintins - SEDUC já realizou cursos de capacitação com os profes-
sores das áreas de Química, Ciências Biológicas e Física. 

Apesar desse recurso disponível nas escolas, o ensino de Ciências e Física 
ainda é muito limitado à teoria e raramente há prática no Laboratório, confor-
me Cruz (2009), tornando assim, o ensino de Ciências e Física desestimulante 
aos alunos. E mesmo que as escolas tenham Laboratório de Ciências ou kits de 
experimentos, os professores sentem dificuldades na utilização, assim impedin-
do-os de realizar aulas práticas nesse espaço disponível. 

Em busca de respostas para compreender as indagações a respeito da 
utilização do laboratório presente na escola é que surge este projeto de pesquisa, 
para verificar quais atividades estão sendo realizadas no Laboratório de Ciências 

1 Trabalho publicado Anais VII FIPED- Fórum Internacional de Pedagogia. www.fipedbra-
sil.com.br.

2 Doutor em Educação/ DINTER UERJ UEA. Professor Física CESP UEA. ebgomes@
uea.edu.br.

3 Graduada em Física na Universidade do Estado do Amazonas. thayane.neves360@
outlook.com.

4 Doutora em Educação em Ciências e Matemática/UEA. Professora de Matemática no 
CESP UEA. ysabelobato@hotmail.com.   

5 Doutor em Ciências Física/USP. Professor Física CESP UEA. elton.uea@gmail.com.
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especificamente na disciplina de Física e possivelmente incentivar o uso desses 
laboratórios como espaço de ensino e aprendizagem dos alunos da Educação 
Básica em Parintins/AM. Neste sentido, Zimmermann (2005) compreende que 
as atividades experimentais utilizando laboratório melhora a compreensão dos 
alunos no ensino de Ciências.

2. O laboratório de Ciências para o Ensino Médio

Desde as séries iniciais, percebe-se que a maioria das aulas se limita em se-
rem apenas em sala de aula de forma teórica, as aulas práticas no Laboratório de 
Ciência servem de ferramenta para despertar o interesse e imaginação do aluno 
exercitando a expressão de pensamento contribuindo para o desenvolvimento 
prático dessas aulas. Segundo Possobom, Okada e Diniz (2002, p. 1): 

Os alunos fazem papel de ouvintes e, na maioria das vezes, os conheci-
mentos passados pelos professores não são realmente absorvidos por eles, 
são apenas memorizados por um curto período de tempo e, geralmente, 
esquecidos em poucas semanas ou poucos meses, comprovando a não 
ocorrência de um verdadeiro aprendizado. 

As aulas práticas podem fazer com que os alunos junto com o professor 
interajam e troquem ideias de maneira que o conteúdo possa ser mais bem assi-
milado pelo aluno já que este tem a participação plena nas atividades. 

O professor deve preparar uma aula no Laboratório para levar os alunos e 
demonstrar o experimento, fazer comparações com o cotidiano, especificar qual 
o objetivo do experimento e em que na sociedade se pode utilizar a ideia que o 
experimento repassa. Mostrar para os alunos que tudo que hoje utilizamos pas-
sou por várias tentativas para que algum objeto tenha um bom funcionamento, 
essa é uma das principais importâncias de se testar e utilizar experimentos. “As 
atividades práticas não devem se limitar a nomeações e manipulações de vidra-
rias e reagentes, sendo fundamental que se garanta o espaço de reflexão, desen-
volvimento e construção de ideias, ao lado de conhecimentos de procedimentos 
e atitudes” (POSSOBOM; OKADA; DINIZ, 2002, p. 4).  

As aulas teóricas aliadas às práticas são de extrema importância para o 
desenvolvimento do aluno para que este junto com o professor recrie o que o 
assunto ministrado em sala possa ser observado e comprovado. 

Pode-se deduzir que o aprendizado teórico, aliado à prática, é imensurá-
vel. É o caminho que leva à descoberta e ao prazer de criar. Hoje, nas es-
colas, encontramos alunos ávidos por desafios, mas, na maioria das vezes, 
falta-lhes o incentivo capaz de transformá-los nos cientistas de amanhã 
(CRUZ, 2009, p. 15).

Como podemos perceber, tudo a nosso redor necessita de experimentação 
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de prática e com isso ser possíveis de comprovações. Segundo Cruz (2009, p. 
21), “a experimentação sempre esteve presente no processo evolutivo do ho-
mem. Tudo ao nosso redor ressalta a importância do laboratório de pesquisa”.  
Mas também devemos levar em conta o que não é menos importante, a teoria, 
pois não tem como ter a prática sem primeiro ter o desenvolvimento teórico. “O 
laboratório deve unir a teoria à prática, deve ser o elo entre o abstrato das ideias 
e o concreto da realidade física” (CRUZ, 2009, p. 21).

Para que no Laboratório possa-se fazer uma aula prática é preciso primei-
ro planejar a aula, ter o assunto (parte teórica) para depois partir para experi-
mentos. Para Zimmermann (2005, p. 25):

É utilizando esse tipo de atividade que o aluno pode elaborar hipóteses, 
discutir com os colegas e com o professor e testar para comprovar ou não 
a ideia que teve. Isso tudo, sem dúvida, resulta numa melhor compreensão 
das Ciências. Ensinar e aprender Ciências, utilizando a atividade prática é 
muito importante e divertido, mas não se pode desconsiderar a importân-
cia das aulas teóricas. Com certeza, não é só com as aulas práticas que se 
aprende ou se descobre algo novo. É utilizando os conhecimentos teóricos 
que se torna possível elaborar hipóteses e maneiras de testá-las.

Dessa forma, para que as aulas se tornem interessantes na visão do aluno, 
ele precisa de algo que chame a sua atenção, aliar as aulas em sala com a prática 
e ida ao Laboratório de Ciências pode servir de alavanca para incentivar a von-
tade de aprendizado dos alunos.

3. A importância das aulas práticas no ensino de Física

A Física é uma matéria julgada pelos professores e por alunos de difícil 
compreensão pelo fato de ser uma disciplina complexa que necessita ser demons-
trada de forma teórica junto com a prática para melhor compreensão dos alunos, 
assim fazendo com que a Física deixe de ser algo que possa apenas ser imagina-
do, mas que também possa ser vista em forma de experimentos. Segundo Seré, 
Coelho e Nunes (2003, p. 37), “contudo, um certo número de trabalhos mostra 
que se apoiar na teoria em favor da prática e da experimentação é também um 
excelente meio de aprender”, os autores reforçam que um serve de apoio ao ou-
tro na relação teoria e prática, que:

Graças às atividades experimentais, o aluno é incitado a não permanecer 
no mundo dos conceitos e no mundo das linguagens, tendo a oportunidade 
de relacionar esses dois mundos com o mundo empírico. Compreende-se, 
então, como as atividades experimentais são enriquecedoras para o aluno, 
uma vez que elas dão um verdadeiro sentido ao mundo abstrato e formal 
das linguagens. (SERÉ; COELHO; NUNES, 2003, p. 39)

A disciplina Física na escola é uma disciplina abstrata, e para compreender 
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os exemplos é necessário que o aluno use a imaginação, no momento em que os 
conceitos passam a ser vistos em experimentos, a Física passa a ser concreta fa-
cilitando a aprendizagem dos alunos. Alves e Stachak (2005, p. 1) ressaltam que 
“esta ênfase por um ensino experimental se adicionam importantes contribui-
ções da teoria da aprendizagem em busca da contribuição do conhecimento”. 

A Física pode se tornar mais interessante sob a ótica do aluno a partir do 
momento em que este começa a interagir com os assuntos. Segundo Araújo e 
Abib (2003, p. 1), “as propostas que têm sido formuladas para o encaminhamen-
to de possíveis soluções indicam a orientação de se desenvolver uma educação 
voltada para a participação plena dos indivíduos”. A forma de experimentação 
pode ser uma das soluções para minimizar as dificuldades dos alunos e profes-
sores em estudar a Física. 

No que se refere ao grau de direcionamento das atividades, acredita-se que, 
de um modo geral, a utilização adequada de diferentes metodologias experi-
mentais, tenham elas a natureza de demonstração, verificação ou investiga-
ção, pode possibilitar a formação de um ambiente propıcio ao aprendizado 
de diversos conceitos científicos sem que sejam desvalorizados ou despre-
zados os conceitos prévios dos estudantes. (ARAUJO; ABIB 2003, p. 15) 

Mesmo que as aulas práticas sejam apenas demonstrativas, a teoria dada 
em sala de aula junto com a prática experimental visando a ilustração da teoria 
contribui para melhor assimilação do assunto, também saindo da rotina em que 
o aluno está acostumado a ver a Física como uma matéria que apenas dispõe de 
problemas e cálculos, o fazendo perceber que a matéria é vista e utilizada no coti-
diano e na natureza. Nas palavras de Rosa e Becker (2005, p. 11), “as relações en-
tre os conhecimentos científicos e os adquiridos no cotidiano são particularmente 
de grande importância para o processo ensino aprendizagem em Física”. Assim, 
para que o ensino de Física seja algo prazeroso e contribuinte com o desenvolvi-
mento do conhecimento do aluno é preciso contribuição do professor e da escola.  
Segundo Menezes (2009, p. 41), “não se trata de suprimir os conteúdos de Física, 
mas de mostrar ao estudante do Ensino Médio a contribuição humana na explica-
ção dos fenômenos observáveis por detrás das fórmulas matemáticas”. 

O objetivo principal da pesquisa foi elaborar um estudo sobre a importância 
do Laboratório Multidisciplinar de Ciências como ferramenta de ensino de Física 
nas escolas públicas de Parintins/AM. Assim como os objetivos específicos: Fazer 
uma pesquisa Bibliográfica dos Laboratórios para o Ensino de Ciências e Física no 
Brasil; Selecionar duas escolas que possuem os laboratórios de Ciências e Física 
e turmas que serão estudadas; Propor alternativas como oficinas para melhorar a 
utilização dos laboratórios de Ciências e Física em Parintins/AM. 
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4. Metodologia da pesquisa

A pesquisa é qualitativa, segundo Gil (2010), pois observamos a relação 
sujeito e objeto, e a experiência dos estudantes e professores referentes ao fe-
nômeno estudado. A pesquisa Bibliográfica foi elaborada a partir dos últimos 
estudos referentes aos Laboratórios Experimentais no Ensino de Física.

A pesquisa de campo foi realizada da seguinte forma: seleção de duas esco-
las públicas de Parintins que possuem Laboratório Multidisciplinar de Ciências e 
Física ou que possuem materiais ou kits de Ciências e Física, treinamento para ma-
nusear os experimentos, com base em Creswell (2007) foram realizadas entrevistas 
com os professores para saber suas opiniões sobre a utilização do Laboratório de 
Ciências no ensino de Física, e se eles já utilizam algum experimento no ensi-
no de Física. Foi aplicado questionário aos alunos para saber se eles utilizam os 
Laboratórios de Ciências e Física, e a importância no ensino e aprendizagem de 
Física, se eles têm dificuldade na aprendizagem de Física na escola.

Após o diagnóstico inicial, foi realizada uma aula experimental no 
Laboratório do Colégio Batista de Parintins, na qual fizemos a explicação do as-
sunto “Pressão”, depois apresentamos o experimento denominado “Bazuca de 
desodorante e tubo de papelão”. A confecção do experimento foi realizada pelos 
alunos com material de baixo custo como papelão e recipiente de desodorante. 
No final da atividade foi realizada avaliação através de seminário apresentado 
pelos alunos no laboratório da escola.

No final da pesquisa foram analisados e tabulados os dados da entrevista 
e questionários e resultados da aula experimental do laboratório realizado com 
alunos e professores das escolas públicas de Parintins/AM. 

5. A pesquisa nas escolas estaduais do município de Parintins no Amazonas: 
Laboratório de Ciências e Física

No primeiro momento foi realizado um treinamento para manuseio de al-
guns kits de experimentos de Física na sala de aula onde tivemos a participação 
de graduandos, alunos e professores de Ensino Médio da Escola Estadual Irmã 
Sá. Esta escola não possui Laboratório de Ciências, geralmente os professores 
utilizam os livros, exercícios e trabalho de pesquisa no ensino de Física.

Em seguida, foi realizada visita no Colégio Batista em 10/2015, com in-
tuito de conhecer e aprender como funcionava o Laboratório Multidisciplinar de 
Ciências, Física e Química, verificamos os materiais e seus estados de conserva-
ção e possíveis aplicações no ensino de Física. O Laboratório fica à disposição 
sempre que os professores precisam usar em suas aulas. Alguns materiais estão 
danificados e os kits de Física incompletos.
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A pesquisa no Colégio Batista, figuras 01 e 02, foi possível observar que 
a escola disponibiliza de um espaço físico chamado de Laboratório de Ciências, 
possuem algumas caixas onde estão os kits de Física, mas apenas havia experi-
mento de ótica e uns pêndulos simples todos danificados. 

 Figura 01- Laboratório de Ciências                     Figura 02 - Aula Prática sobre pressão                    
                         

Fonte: Arquivo pessoal

Na escola Batista de Parintins foi realizada uma aula teórica expositiva 
e prática no Laboratório de Ciências da escola, na qual participaram bolsista, 
estagiário, professor de Física e os alunos do 2º ano do Ensino Médio. Foi feita 
uma aula prática no Laboratório elaborada junto com os alunos e com os mate-
riais trazidos de casa já que não era possível utilizar os kits.

A aula foi planejada da seguinte forma: o professor apresentou um tema 
para os alunos e eles tinham que fazer e apresentar os experimentos com o auxí-
lio do bolsista e estagiário de Física com o tema “pressão”, o objetivo do expe-
rimento era mostrar o fenômeno da pressão utilizando bazuca de desodorante 
e tubo de papelão, foram utilizados materiais de baixo custo na construção do 
experimento, a aula buscava mostrar a criatividade dos alunos sem os cálcu-
los, uma alternativa de motivação desses alunos com aula teórica e prática no 
Laboratório de Ciências da escola. 
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Figura 3- Experimento Bazuca de desodorante                   

Fonte: Arquivo pessoal

Para fazer esta atividade foi necessário agendar o dia para utilizar o labo-
ratório, equipamentos, materiais dos experimentos, e foi realizada uma conversa 
com os alunos sobre os cuidados com materiais no laboratório para não mexer, 
quebrar ou danificar. Ao fim de cada atividade experimental foi realizada uma 
apresentação dos alunos sobre os experimentos e avaliação oral para verificar 
a aprendizagem dos conceitos trabalhados. Verificamos que os alunos tiveram 
ótimo desempenho melhorando a aprendizagem de Física na escola.

6. Os resultados e discussões da pesquisa

O Colégio Batista possui Laboratório Multidisciplinar de Ciências e 
Física com capacidade para trinta alunos, com bancadas e armários, porém, no 
período em que foi realizada a pesquisa, os kits de Física estavam incompletos, 
por esse motivo não foram utilizados na aula prática com alunos do Ensino 
Médio. Um dos grandes problemas dos kits de Física é quanto à falta de peças 
de reposição impossibilitando a realização do experimento, para isso podemos 
utilizar como alternativa os experimentos confeccionados com materiais de bai-
xo custo em sala de aula, como explica Valadares (2012).

A pesquisa identificou que apesar do Colégio Batista possuir um Laboratório 
Multidisciplinar de Ciências, os professores de Física têm preferência por desen-
volver suas aulas teóricas e práticas através de vídeos, utilizam materiais concre-
tos e materiais de baixo custo em sala. Mesmo assim, verificamos que os alunos 
têm dificuldades na aprendizagem da disciplina, essas dificuldades podem ser 
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diminuídas com utilização de aulas experimentais, segundo Araújo; Abib (2003).
As aulas práticas no Laboratório de Ciências ainda são pouco utilizadas 

no Colégio Batista que possui este espaço, mas a maioria das aulas são em sala 
de aula, porém, os professores já estão utilizando materiais concretos e experi-
mentos utilizando materiais de baixo custo no desenvolvimento do ensino de 
Física no Ensino Médio. Talvez seja pela falta de materiais para realizar o ex-
perimento, ou por causa dos kits estarem incompletos ou mesmo pela falta de 
tempo dos professores. 

As maiores dificuldades no ensino da Física são devido às conversas para-
lelas e desinteresse dos alunos tanto no Colégio Batista como na Escola Estadual 
Irmã Sá.  E também a metodologia do professor e a falta de compreensão do 
assunto por parte dos alunos. Os professores contextualizam muito pouco os 
assuntos de Física com o cotidiano desses alunos. Por esse motivo, muitas vezes 
as aulas acabam ficando abstratas e rotineiras teóricas e expositivas, com base 
em resolução de exercícios e problemas, conforme explicita Menezes (2009). 

Os professores do Colégio Batista já estão utilizando com maior frequên-
cia nas aulas para melhorar o ensino de Física as seguintes técnicas: pesquisas, 
experimentos, televisão ou vídeos. Cada vez que o professor utiliza uma técnica 
diferente pode melhorar aprendizagem dos seus alunos e uma dessas alternati-
vas é a utilização dos experimentos de Física (ARAUJO; ABIB, 2003). 

7. Considerações finais 

O trabalho sobre Laboratório Multidisciplinar de Ciências e Física teve a 
contribuição de diferentes autores que proporcionaram um conhecimento vasto 
sobre a utilização de Laboratório no Ensino de Ciências no Ensino Médio, como 
ponto primordial abordou-se a importância dos Laboratórios de Ciências no 
Ensino de Física e as dificuldades dos professores em utilizar esses Laboratórios 
no Ensino de Ciências e Física em suas aulas. 

No município de Parintins/ AM, algumas escolas possuem Laboratório 
de Ciências, algumas possuem apenas os kits didáticos ou kits de Física, Química 
e Ciências Biológicas. A pesquisa mostrou que estes espaços quando bem traba-
lhados podem criar alternativas para melhorar o ensino de Física nas escolas de 
Ensino Médio no Amazonas. 

Os professores já estão utilizando o Laboratório de Ciências como al-
ternativa de ensino e aprendizagem na escola, mas nas escolas onde não têm 
o laboratório, o professor utiliza os kits didáticos ou experimentos feitos com 
materiais simples, recicláveis e de baixo custo. Realmente o Laboratório de 
Ciências facilita o trabalho do professor, transforma sua aula rotineira em uma 
aula motivadora. 
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Os Laboratórios de Ciências das escolas não têm um técnico/pessoa que 
seja responsável pelo uso do laboratório, os professores da escola são responsá-
veis pela utilização nas aulas e cuidados com os materiais que existem no labo-
ratório. A supervisão e manutenção do laboratório é importante para manter seu 
bom estado e conservá-lo para que todos na escola um dia possam utilizar esse 
espaço sempre que necessário. 

O objetivo geral da pesquisa foi alcançado partindo da contribuição dos 
autores, opiniões dos professores e alunos do Ensino Médio, e chegamos à con-
clusão que o Laboratório Multidisciplinar de Ciências, sendo utilizado corre-
tamente, contribui para o trabalho do professor no fortalecimento do ensino e 
aprendizagem dos alunos, como afirma Zimmermann (2005).   

Como sugestão, as escolas de Ensino Fundamental e Médio precisam am-
pliar suas parcerias com a Universidade e aumentar o apoio aos discentes, mo-
nitores, pesquisadores para ampliar o desenvolvimento de projetos de pesquisa, 
cursos, etc. É necessário que se realize cursos de aperfeiçoamento, treinamen-
to para acadêmicos e professores em Laboratório de Ciências das Escolas do 
Município de Parintins no Amazonas. 

A pesquisa foi fundamental para o desenvolvimento profissional e pessoal 
destes pesquisadores, fortaleceu a prática para a pesquisa e para ministrar aula 
de Ciências e Física contextualizando a realidade do Ensino Fundamental e 
Médio nas escolas do município de Parintins/AM. 
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LETRAMENTO DIGITAL: A FRONTEIRA
PARA NOVOS RUMOS DA EDUCAÇÃO

Ana Vitória Damasceno Amorim1

Fabricia Pereira Teles2

1 Introdução

O crescente avanço das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
(TIDCs), fizeram emergir o letramento digital como meio de estar preparando e 
formando os indivíduos para a sociedade contemporânea digitalmente conectada. 
Mas, o que é letramento digital? Qual a importância dessa habilidade nas transfor-
mações que vem sofrendo as relações de comunicação e interação entre as pessoas?

De modo geral, o significado de letramento digital é compreendido como 
sendo um conjunto de habilidades que envolve o conhecimento para utilizar as 
ferramentas disponíveis, como também, analisar, verificar, interpretar, comparti-
lhar determinar informação, além de possibilitar a criação ou ressignificação de 
conteúdo na web (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM,2016). 

No documento da Base Nacional Comum Curricular (2017), o letramen-
to digital aparece de forma implícita na competência de cultura digital ao discu-
tir a importância dos professores desenvolverem nos alunos as habilidades para 
que sejam capazes de utilizar as tecnologias digitais de forma ética e responsá-
vel, conseguindo analisar, compartilhar, acessar as informações, como também, 
produzir conhecimento. Com isso, percebemos que a BNCC (2017) reconhece 
que estamos imersos a uma cultura digital e que as escolas precisam letrar digi-
talmente os alunos para exercerem e serem cidadãos plenos na a sociedade.

As habilidades que hoje são exigidas pelo contexto social se voltam para as 

1 Acadêmica do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade Estadual do 
Piauí, campus Professor Alexandre Alves de Oliveira, cursando o XI período. Participou 
como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica-PIBIC/UESPI, 
com o projeto de pesquisa “Letramento Digital: estudo sistemático de revisão de literatu-
ra”. E-mail: anavitoriaamorim3@gmail.com. 

2 Doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem PUC/SP (2018). É profes-
sora Adjunta II da Universidade Estadual do Piauí, lotada no curso de Pedagogia, e no 
Programa de Mestrado Profissional em Ensino de História (PROFHISTÓRIA) no Cam-
pus Profº Alexandre Alves de Oliveira. Orientadora do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Cientifica-PIBIC/UESPI, com o projeto de pesquisa “Letramento Digital: 
estudo sistemático de revisão de literatura”. E-mail: fabriciateles@phb.uespi.br.  
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tecnologias digitais, que trouxeram muitas melhorias para a qualidade de vida do 
ser humano, em contrapartida, desafiaram os indivíduos quanto aos conhecimen-
tos para saberem utilizá-las de modo que possamos tirar o máximo de proveito. A 
referida investigação teve como objetivo compreender o significado de letramento 
digital e sua relação com as práticas de leitura e escrita nos ambientes virtuais.

O percurso metodológico adotado foi a pesquisa bibliográfica do tipo revi-
são sistemática de literatura, com abordagem qualitativa.  O presente texto versa 
sobre um recorte dos resultados de uma pesquisa oriunda das ações do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade Estadual 
do Piauí-Campus Parnaíba, do ciclo 2021-2022.

2 Letramento digital 

O letramento digital surgiu em meio ao surgimento e avanço das 
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TIDCs), com o intuito de 
fornecer os conhecimentos necessários para conviverem na sociedade contem-
porânea digitalmente conectada. Assim, segundo Soares (2002, p.151) o letra-
mento digital é compreendido como sendo um “[...] estado ou condição que 
adquirem aos se apropriarem da nova tecnologia e exercerem práticas de leitura 
e escrita na tela, diferente do estado ou condição-do letramento- dos que exer-
cem práticas de leitura e de escrita no papel” 

Diante disso, compreendemos que o letramento digital não é um conheci-
mento específico da área da informática, apesar de necessitar dos aparelhos tecno-
lógicos para exercer tal prática social, mas se refere a “[...] habilidades individuais 
e sociais necessárias para interpretar, administrar, compartilhar e criar sentido efi-
cazmente no âmbito crescente dos canais de comunicação digital” (DUDENEY; 
HOCKLY; PEGRUM,2016, p.17). Isso faz com que o indivíduo adote uma pos-
tura diferente da cultura impressa, porque o contexto das telas proporciona os 
mesmos diversas facilidades, como descreve Coscarelli (2021, p.29):

[...] antes era importante saber separar as palavras em silabas, hoje, quem di-
gita não precisa se preocupar em partir as palavras para alinhar o texto, pois 
o computador faz isso automaticamente. Se antes era preciso saber escrever 
com letra cursiva, de preferência legível e bonita, agora é preciso saber digi-
tar, é preciso conhecer as fontes disponível no computador e como usá-las. 

Nota-se que a cultura impressa para a cultura digital sofreu algumas mu-
danças, não necessitando mobilizar determinados conhecimentos para realizar 
uma ação como se fazia antes, porque as tecnologias digitais dispõem de ferra-
mentas que fazem isso ou agilizam o processo, mas é preciso ter o conhecimento 
do letramento digital para poder utilizar no momento adequado essas funções 
nas suas práticas sociais nas telas. 
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Por mais que estejamos em uma cultura digital marcadamente alicerçada 
nas tecnologias, os outros letramentos que fazem parte da cultura impressa tam-
bém são essenciais para compreendermos os sentidos e significados produzidos 
pela linguagem na interação comunicativa. Assim, o letramento digital é um 
complemento dos demais letramentos para poder atender a demanda atual de 
uma sociedade tecnológica (SBROGIO, 2020). 

Para além disso, a cultura digital fez surgir novos gêneros textuais como 
a conversa de chat, o e-mail, hipertextos, textos dos blogs e webjornais, dentre ou-
tros (COSCARELLI; RIBEIRO,2021). Cada um desses existem uma estrutura, 
linguagem, público e conteúdo, como também, o percurso que o indivíduo deve 
fazer para ter acesso, ler, produzir, enviar para alguém, isso exige o conhecimen-
to do letramento digital para que haja mobilidade nos ambientes virtuais. Por 
isso que as escolas precisam trabalhar esses gêneros emergentes da era digital 
para que os alunos possam utilizá-los com propriedade, sabendo a relevância de 
cada um para o contexto atual. 

3 Metodologia

A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, do tipo revisão siste-
mática. A revisão sistemática consiste em fazer um recorte da literatura sobre 
algum tema em específico que necessita ser investigado. Por isso é considerada 
de cunho secundário, pois utiliza como banco de dados as pesquisas primárias, 
como forma de analisar o conhecimento já produzindo, evidenciando lacunas, 
avanços e contribuições sobre o assunto (SAMPAIO; MANCINI, 2007). 

A abordagem respaldada foi a qualitativa, que visou fazer uma análise do 
conteúdo pesquisado, já que esse tipo de abordagem “trabalha com o universo 
de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que correspon-
de a um espaço mais profundo das relações, dos processos e nos fenômenos[...]” 
(MINAYO, 2001, p. 14). 

Assim, para realizar a pesquisa de revisão sistemática é preciso o 
pesquisador seguir um protocolo que define as etapas para a elaboração do 
estudo. No caso da investigação empreendida, seguiu o protocolo sugerido por 
Sampaio e Mancini (2007) que estabelece 05 etapas, que são: I- Definição da 
pergunta; II- Buscar a evidência; III- Revisão e seleção dos estudos; IV- Análise 
da qualidade metodológica dos estudos, e V-Apresentação dos resultados. 

A pergunta que norteou a investigação foi “o que é letramento digital?”. O 
banco de dados utilizado para a busca dos trabalhos foi o Portal de Periódicos da 
CAPES, por ter várias revistas indexadas e disponibilizar um grande acervo de tra-
balhos. Como descritores, foram utilizadas as seguintes combinações de títulos e 
assuntos na plataforma: “letramento digital” e “letramentos”, “letramento digital” e 
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“escola’’, “letramento digital” e “ensino”. Para a seleção dos trabalhos, estabelece-
mos os seguintes critérios de inclusão e exclusão descritos no quadro a seguir: 

Quadro 01: Critérios de inclusão e exclusão dos trabalhos

INCLUSÃO EXCLUSÃO

- Trabalho em formato de artigo.
- Artigos completos publicados no pe-
ríodo de 2011 a 2021.
- Artigos que foram escritos na língua 
vernácula do Brasil.
- Artigos que estejam disponíveis por 
completo na íntegra, com acesso gra-
tuito e online.
- Artigos classificados por relevância 
pelo e/ou revisados por pares.
- Artigos que discutem sobre o tema le-
tramento digital

X- Trabalho que não esteja em formato de artigo.
X- Artigos publicados fora do período de 2012 
a 2021.
X- Artigos escritos em língua estrangeira.
X-Artigos que não estão disponíveis por comple-
to na íntegra.
X- Artigos que não estão classificados por rele-
vância e/ou revisado por pares.
X- Artigos que aparecem repetidos no portal de 
Periódicos CAPES. 
X- Artigos que não discutem sobre o letramento 
digital.

Fonte: Elaborado pelas autoras

Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão nos trabalhos encon-
trados, obtivemos os seguintes artigos descritos no quadro abaixo: 

Quadro 02: Artigos selecionados para análise

AUTORES TÍTULO ANO

Ivanda Martins Silva Tecnologias e letramento digital: navegando 
rumos aos desafios 2011

Susana Cristina dos Reis 
Adilson Fernandes Gomes

Podcasts para o ensino de Língua Inglesa: 
análise e prática de Letramento Digital 2014

Daniel de Mello Ferraz 
Isabela Vianna Nogarol

Letramento digital: os usos dos celulares em 
aulas de licenciatura em letras-inglês. 2016

Vinicius Carvalho Pereira 
Cristiano Maciel

Twitteratura: aproximando letramento literário e 
letramento digital 2017

Regina Cláudia Pinheiro Conceitos e modelos de letramento digital: o 
que as escolas de ensino fundamental adotam. 2018

Fonte: Elaborado pelas autoras

Os 05 artigos selecionados, passaram por uma análise das discussões 
apresentadas sobre o letramento digital e os dados obtidos estão explanados na 
seção a seguir.

4 Resultados e discussão 

Nesta seção, são apresentados e discutidos os dados obtidos através da 
revisão sistemática sobre tema letramento digital. Aqui os resultados foram 
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organizados em duas subseções, em que a primeira se volta para os objetos de 
aprendizagem digital(OAD), revelando os suportes de aprendizagens que são 
evidenciados na literatura científica para o trabalho pedagógico do letramento 
digital no espaço da sala de aula. A segunda subseção, discuti as  fronteiras para 
o desenvolvimento do letramento digital diante da situação que a educação digi-
tal no nosso país se encontra. 

4.1 Suportes de aprendizagens no desenvolvimento dos letramentos digitais – 
Objetos de aprendizagem digital (OAD)

Os objetos de aprendizagem digital são variados, proporcionando ao pro-
fessor optar por aquele que é mais viável para ser trabalhado em sala de aula, 
com o objetivo desenvolver nos alunos as habilidades necessárias do letramento 
digital para navegar nos ambientes virtuais. De acordo com as pesquisas de Silva 
(2011), Reis; Gomes (2014); Pereira; Maciel (2017), são evidenciados alguns re-
cursos que colaboram para o letramento digital, explicitados na imagem abaixo:

Imagem 01: Os objetos de aprendizagem digital

Fonte: Elaborada pelas autoras

Todos esses recursos colaboram para que o aluno aprenda a acessa, ma-
nusear, conhecer a linguagem que é utilizada nesses espaços, bem como, o con-
teúdo que é produzido. Pereira e Maciel (2017) discutem a proposta pedagógica 
denominada de twitteratura, com objetivo de trabalhar a literatura nas aulas de 
Língua Portuguesa e Literatura utilizando a rede social Twitter, desenvolvendo o 
letramento literário e o digital juntos. O professor pode trabalhar por etapas, em 
que começa com a exploração e conhecimento da rede social, depois pedir para 
os alunos procurar perfis de autores literários e ler suas produções e interpretá-las.
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O chat é um recurso que promove a interação entre pessoas no ambiente 
virtual de forma síncrona. Essa ferramenta pode ser usada pelos docentes para 
organizar sessões de esclarecimentos de dúvidas sobre determinado conteúdo 
ou chats temáticos para os alunos exporem suas opiniões ao analisar algo. Isso 
estreita mais a relação dos professores com os alunos para além do espaço es-
colar, dinamizando a forma como interagem e produzem conhecimento. Um 
outro recurso que se assemelha com o chat, é o fórum de discussão, mas este 
ocorre de forma assíncrona voltado para o debate virtual, em que o docente 
pode colocar temas polêmicos, instigando os alunos a refletirem e a argumentar, 
proporcionando a interação entre os colegas, aprendendo a respeitar a opinião 
do outro e a compartilhar o conhecimento (SILVA, 2011).

Para aprimorar a habilidade da leitura e escrita por meio das telas, o Google 
Docs é um recurso que permite a produção de um texto no formato colaborativo, 
assim, o docente tem diversas possibilidades de trabalho com a mesma, uma delas, 
é orientar a turma para fazerem um texto nesta ferramenta sobre uma temática e 
pedir para cada aluno acrescentar informações no documento, trabalhando a es-
trutura textual, coesão e coerência e entre outros elementos para tornar um texto 
compreensível e seguindo a norma culta brasileira. Além disso, Silva (2011) abor-
da outra proposta para a construção textual de forma colaborativo que é o blog, em 
que os professores poderiam explorar a hipertextualidade e a multimodalidade, 
fazendo os alunos produzirem vídeos, fotos, murais temáticos, indicação de livros, 
entre outros elementos, ampliando os tipos de linguagens.

O podcast é uma proposta pedagógica também bastante interessante pois 
trabalha a questão da escuta, por ser formado por áudios e disponíveis em diver-
sos sites e plataformas, com os mais variados conteúdos, em que o professor pode 
utilizar para trabalhar a oralidade e a escrita (REIS; GOMES, 2014). Dependendo 
de qual seja a disciplina, o docente pode alinhar o podcast com conteúdo discutido, 
pois hoje tem muitos assuntos sendo abordados por meio desse recurso, ou talvez, 
até a turma criar o seu próprio podcast. Embora aqui esteja sendo apresentando a 
ferramenta no campo do ensino ele não está restrito a essa área.

Esses são alguns objetos de aprendizagem digitais que proporcionam aos 
professores desenvolverem o letramento digital em seus alunos por meio da prá-
tica, colaborando para uma construção do conhecimento de forma significativa 
e relacionada com a cultura digital em que os alunos estão imersos.

4.2 Fronteiras dos letramentos digitais diante da situação da educação digital no 
nosso país

De acordo os dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil –CGI.br (2019) 
cerca de 74% da população em geral são usuários de internet, dentre esse público 
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estão as crianças acima de 10 anos de idade, revelando que as mesmas estão imer-
sas na cultura digital desde muito cedo. Isso ocorre porque houve a popularização 
do aparelho celular, em que muitas pessoas passaram a ter o equipamento, inde-
pendentemente da classe social, fazendo com que adolescentes e crianças utilizem 
as inúmeras possibilidades que o instrumento oferece em seus aplicativos, como 
as redes sociais, músicas, jogos, dentre outros (MATIAS, 2016).

Voltando essa realidade para o âmbito educacional, muitas das escolas 
dispõem ou é para dispor de um espaço com computadores denominado de sala 
de informática, destinado para os professores desenvolverem atividades peda-
gógicas envolvendo essa tecnologia, colaborando para o letramento digital dos 
alunos. Para exemplificar, nos dados da pesquisa de Pinheiro (2018), a esco-
la pública de Ensino Fundamental- Anos Iniciais do Ceará, os professores de 
Língua Portuguesa desenvolvem atividades para os alunos explorarem as mais 
diferentes plataformas com objetivo de exercerem as práticas de leitura e escrita 
nas telas, em que a escola fornece os meios necessários para isso, como o com-
putador e a internet na sala de informática.

Em relação as oportunidades de letramentos digitais via uso das tecnologias 
no âmbito das universidades, a pesquisa do Ferraz e Nogarol (2016) exemplifica 
o caso da Universidade Federal do Espirito Santo. Segundo os dados, no curso de 
licenciatura em Letras-Inglês, os acadêmicos fazem usos de celulares, tablets seja 
para pesquisar, ler um texto em formato PDF, enviar um e-mail, acessa as redes 
sociais, jogar, verificar a hora e entre outas, ou seja, eles têm acesso as tecnologias 
e participam da cultura digital. Entretanto, faltam os professores criarem um diá-
logo do conteúdo com as tecnologias digitais, não utilizando assim para fins pe-
dagógicos no espaço da sala de aula, mesmo os alunos dispondo das ferramentas.

Diante dessas duas realidades, percebemos que crianças, adolescentes e jo-
vens fazem usos das ferramentas digitais, seja no espaço da escola para fins edu-
cacionais ou não, revelando que a imersão na cultura digital já vem acontecendo. 
Apesar disso, o acesso ao mundo digital ainda não é universal, pois as classes 
menos favorecidas D e E representam 42% que tem acesso a internet, comparado 
com as classes A e B que tem mais de 90% dos indivíduos que usufruem da inter-
net nos aparelhos eletrônicos para usos nas atividades diárias (IPEA,2019).

Isso revela que uma parcela significativa da população brasileira não 
participa ativamente da cultura digital por causa dos fatores socioeconômi-
cos. Portanto, é preciso que as ações voltadas para Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação (TIDCs) sejam encaradas como um imperativo nas 
escolas a nível de Educação Básica e Ensino Superior no sentido de fraturar os 
muros e atravessar pelas brechas. Com isso, espera-se caminhar em novos rumos 
que levem a mudanças da realidade atual quando se trata de letramento digital.
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5 Considerações finais

Os resultados da pesquisa revelam que o letramento digital é um conheci-
mento necessário para que os indivíduos possam exercer as práticas de leitura e 
escrita na tela, pois nos ambientes virtuais ocorrem a mesclagem da linguagem 
verbal com a não verbal, em que são apresentadas num único texto vários elemen-
tos carregados de significados, como imagens, vídeos, links e entre outros, neces-
sitando dessa habilidade para interpretar, como também, produzir conhecimento 
no mundo virtual. Devido a sua importância para o contexto atual, a escola pode 
desenvolver um trabalho pedagógico utilizando os objetos de aprendizagem digi-
tal, que são ferramentas disponibilizadas na web, sendo ressignificadas para fins 
educacionais, objetivando a trabalhar o letramento digital dos alunos.

Na pesquisa foram evidenciadas diferentes maneiras em que o professor 
pode estar alinhando o conteúdo com os recursos digitais, proporcionando aos 
alunos aprender de forma interativa e dinâmica por meio de blogs, podcasts, 
fóruns de discussão, sala de bate-papo(chats), Google docs, redes sociais, viven-
ciando na escola a cultura digital. Entretanto, para além do debate no espaço 
escolar nem todos os alunos participam da cultura digital, ocasionado por fato-
res socioeconômicos em que muitas famílias se encontram, não tendo assim, o 
acesso a internet, sendo uma barreira para navegar na web e conhecer o mundo 
digital. Por isso, é dever da escola criar meios para que os alunos se envolvam na 
cultura digital, minimizando as fronteiras que existem no contexto social.
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OS PROCESSOS EDUCATIVOS E 
A ARTE DE VIVER

Carolina Votto Silva1

 Antonio Reis de Sá Júnior2

1. Introdução 

Pretendemos abordar neste capítulo a importância da construção educa-
tiva na perspectiva da arte de viver. Como escopo teórico apresentamos a rela-
ção da formação humana com o pensamento nietzschiano, tendo como foco a 
arte de viver e os seus respectivos desdobramentos para uma educação estética 
e com preceitos humanísticos. Formar sujeitos que persigam uma elaboração 
aprimorada de si para além dos construtos técnicos, como a aquisição de saberes 
que permitam uma formação profissional, deseja-se problematizar a totalidade 
formativa de sujeitos para o mundo, que possam atuar de maneira ético-estética 
em suas existências e consequentemente em sociedade. Nesse sentido, a arte de 
viver possui sua tradição na antiguidade grega e ao longo dos séculos foi sendo 
reinterpretada sem perder esse fio tênue acerca da importância da vida.

A escolha teórico-conceitual em dialogar com os preceitos da arte de viver 
para refletirmos a estrutura formativa contemporânea, nos permite elucubrar 
com Schmid, Nehamas, Nietzsche, Foucault como autores que representam um 
pluralismo filosófico, no que tange, a relação e a importância do encontro com 
a diversidade das áreas de conhecimento. Nesse sentido, não importa que área 
do conhecimento se escolha para atuar, mas sim que essa formação permita 
que o sujeito atue no mundo de forma a não perder sua capacidade humanista, 
ética e estética. Por isso, a escolha de compreendermos como a arte de viver na 
voz dos autores citados e o que podemos fazer para aprimorar nossos processos 

1 Licenciada em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) e Pedagogia pela 
União Brasileira de Faculdades (UNIBFE); Mestre em Artes Visuais pela Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC) e Doutora em Educação pela Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). Professora da especialização em Design Gráfica da Faculdade 
Unyleya e Consultora de Educação da UNESCO. Link currículo lattes:  http://lattes.cnpq.
br/6311995499245221.

2 Médico graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Mestre e Doutor em 
Psiquiatria pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Pro-
fessor Adjunto do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). Link currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/4313420652502650.
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educativos, possui relevância fundamental para os sujeitos inseridos em uma 
determinada cultura. Ainda não podemos esquecer que olhar para a história nos 
permite ressignificar o presente, diante disso, a educação é um campo vivo que 
exige espaço para o pensar e ética constante no agir.

Mas, arte de viver não significa aqui o que se entende correntemente por 
esta expressão: não se trata de uma vida de prazer permanente, da sensa-
ção de felicidade entediada, da vida elegante na sociedade. Arte de viver 
significa apenas fazer de sua própria vida objeto de uma espécie de saber 
e de arte. Nietzsche conhece os dois elementos dos quais, segundo essa 
definição, se constitui em princípio uma filosofia da arte de viver: filosofia 
enquanto forma de vida e arte de viver praticada; filosofia enquanto re-
flexão sobre esta práxis — filosofia, enfim, no ponto de intersecção entre 
pensamento e existência. Devemos entender, de um modo geral, por arte 
de viver a capacidade de conduzir a própria vida; ela abrange um elenco 
de práticas, técnicas e tecnologias, uma ascética e uma estilística. E está li-
gada ao trabalho: “Temos que trabalhar, se não por gosto, então ao menos 
por desespero, pois tudo bem pesado, trabalhar é menos tedioso do que se 
distrair”. (SCHMID, 2007, p. 46).

Wilhelm Schmid em seu texto: “dar forma a nós mesmos: sobre a filosofia 
da arte de viver em Nietzsche”, nos apresenta os pressupostos da arte de viver e 
desconstrói possíveis rótulos pejorativos que possam levar ao entendimento des-
ta como um espaço de “autoajuda”. Schmid atenta para a importância de traba-
lhar arduamente para dar forma a nós mesmos e como Nietzsche foi incansável 
neste empreendimento que tem como sua referência a antiguidade grega e a sua 
concepção de Paideia. Dar forma e dar a formar são dois pressupostos da cons-
trução de uma cultura, o que se deseja moldar em termos de indivíduos e qual 
o caráter que a arte ocupa neste espaço. Sabemos que a educação não é uma 
forma abstrata, ela é direcionada ao mundo e é disputada como um campo de 
valor, Nietzsche percebeu isto e foi um crítico contundente do modelo formativo 
alemão por identificar que é preciso diagnosticar a cultura que estamos inseridos 
para atravessar os dilemas do sofrimento, da solidão, da tirania, da vileza. 

Transfigurar uma cultura é ir ao encontro desses dissabores e encontrar 
outras formas de se relacionar com o que há de pequeno e maravilhoso em uma 
cultura. Arte de viver como explicita Schmid não diz de um manual de autoaju-
da para o encontro da felicidade, mas de como desde a antiguidade grega foram 
se construindo práticas e técnicas que pensassem a vida em sua totalidade desde: 
a alimentação, o sono, os pensamentos, as leituras, as paisagens e os exercícios 
cotidianos para se buscar um aperfeiçoamento de si. 

Ainda como nos referimos a práticas de elaborações de si ao nos deparar-
mos com os manuais formativos que o mundo da cultura nos apresenta, como 
herdeiros e signatários dos ideais formativos do século XIX, conhecimento e 
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vida ainda são campos vistos como opostos, mais ainda no contexto em que 
Nietzsche tece suas críticas ao sistema alemão de ensino, no que tange ao dis-
tanciamento entre uma vida teórica e uma prática de vida. Nesse sentido, pode-
mos refletir como os termos transfiguração, transformação e metamorfose cami-
nham juntos no viés de um processo de elaboração de si. Para aprofundar essas 
questões o ensaísta alemão Wilhelm Schmid (2007, p. 51), se refere à terceira 
Consideração Intempestiva: Schopenhauer como educador:

Na terceira das Considerações Intempestivas (“Schopenhauer como edu-
cador”) continua a ser desenvolvido o pensamento de uma filosofia da 
arte de viver: que a filosofia tenha que desaprender a ser “ciência pura”, e 
o próprio filósofo tenha que dar um exemplo de condução da vida: “Mas 
o exemplo deve ser dado pela vida visível e não simplesmente através de 
livros, ou seja, da forma como ensinavam os filósofos da Grécia, através 
de fisionomia, postura, vestimenta, alimentação, costumes mais do que 
através de discursos ou até mesmo escritos.” Aprender algo não consiste 
na acumulação de informações, mas na seleção daquilo que é importante 
para a própria vida, e na incorporação desse saber. Enquanto toda edu-
cação moderna não tem em vista nada além do ideal do homem teórico, 
assim escreve Nietzsche, após 1886, no novo prefácio ao Nascimento da 
Tragédia, numa cultura futura deveria acontecer uma fusão entre sujeito 
teórico e sujeito estético. Sua fórmula para isto é “ver a ciência sob a ótica 
do artista, mas a arte sob a ótica da vida.”.

Podemos refletir como seria possível essa fusão entre o sujeito teórico e 
o sujeito estético, que materiais e formas de trabalho seriam necessários para 
a forma desse sujeito que podemos tentar definir como um “sujeito ético-esté-
tico”. No texto citado de Nietzsche sobre Schopenhauer o mesmo se refere a 
importância de os conceitos teóricos não sobressaírem atropelando os conteú-
dos da vida, no entanto, que construção curricular de práticas educativas seria 
possível para que a arte fosse um eixo que atravessa toda a construção formativa 
dos sujeitos? Quais os investimentos necessários no campo da cultura para que 
tivéssemos a possibilidade de fazermos da própria vida uma obra de arte? Um 
dos primeiros passos nesta direção seria investirmos no campo da imaginação 
como um terreno fértil de experimentações, desde tenra idade o sujeito ter a 
oportunidade de tensionar o jogo das brincadeiras com os saberes herdados do 
mundo. Podemos inclusive lembrar do fragmento 52 de Heráclito, quando este 
diz que a vida é um jogo de pedrinhas de crianças brincando3. 

3 Conforme Os Pré-Socráticos, Fragmentos, doxografia e comentários. Seleção de textos e super-
visão de José Cavalcante de Souza; tradução dos fragmentos de Heráclito por José Ca-
valcante de Souza. São Paulo: Nova Cultural, 1996, p. 93. O poeta brasileiro Haroldo de 
Campos também se permitiu em seu processo de transcriação ou transdução, na Revista 
Trans/Form/Ação, de 1973, traduzir esse fragmento de Heráclito a luz da estética concretis-
ta com o título Heráclito Revisitado: aiôn vidatempo: um jogo de criança (reinando o Infante 
Infância)”. CAMPOS, 1974, p. 218.
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2. Arte, imaginação e cultura

Essa infância como um lugar da inocência e da imaginação, que deve ser 
cuidada e ter uma cultura comprometida com o zelo deste sujeito em formação, 
podemos pensar em nossos documentos oficiais como leis, diretrizes, PCNs, 
projetos políticos pedagógicos4, Base Nacional Curricular Comum, estruturas 
curriculares como o espaço privilegiado para a construção dessa fusão entre o 
sujeito teórico e o sujeito estético preconizado em certa medida por Nietzsche 
em Schopenhauer como Educador (2011, p. 188-189):

Na medida em que o filósofo deve exatamente avaliar sua época por com-
paração com as outras e, vencendo ele mesmo o presente, deve também 
vencê-lo na imagem que tem da vida, quer dizer, torná-la imperceptível e 
de algum modo garatujar sobre ela. Esta é uma tarefa muito difícil, mas 
possível. O julgamento dos antigos filósofos gregos sobre o valor da exis-
tência diz a respeito desta mais do que pode fazê-lo um julgamento moder-
no, porque eles tinham sob os olhos e em torno deles a própria vida numa 
luxuriante perfeição e porque, neles, o sentimento do pensador não se ex-
traviava, tal como ocorre conosco, no conflito entre o desejo de liberdade, 
beleza e grandeza de vida e o instinto de verdade que somente pergunta: 
Qual é então o valor da vida em geral? Para todas as épocas, permanece 
importante saber o que Empédocles disse a propósito da existência, no 
cerne da alegria de viver mais vigorosa e mais exuberante que conhece a 
cultura grega; seu julgamento é muito grave, tanto que ele não foi refutado 
por qualquer julgamento contrário de qualquer outro grande filósofo da 
mesma grande época. Ele apenas expressa da maneira mais clara, mas no 
fundo – por pouco que se escute, todos os outros dizem a mesma coisa. 
Como se disse, um pensador moderno sofrerá sempre de um desejo insa-
ciável: ele exigirá que se lhe mostre primeiro a vida, uma vida verdadeira, 
corada, sadia, para que então ele pudesse, a respeito dela, pronunciar-se 
como juiz. Pelo menos para si mesmo, ele considera como necessário ser 
um homem que vive, antes de se crer um juiz equitativo. Esta é a razão 
pela qual os filósofos modernos estão entre os promotores mais poderosos 
da vida, da vontade de viver, e do, fundo da sua época anêmica, aspiram 
um cultura, uma transfiguração da physis.

4 Aqui nos valemos de alguns documentos oficiais que norteiam a educação brasileira, como 
cartas de apresentação no sentido de orientar a conduta dos profissionais em educação, 
assim como, de políticas públicas que esboçam o ideal de cultura almejada historicamente 
em nosso país. Não obstante, podemos observar que a arte é um eixo norteador da educa-
ção infantil, no entanto, o que cabe aos demais documentos ela perde sua validade para 
o encadeamento da construção curricular que leva em consideração a formação de um 
sujeito teórico com possibilidades de desenvolvimento crítico. Isso é possível de ser ave-
riguado no site do Ministério da Educação, LDB: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/l9394.htm. Acesso em: 15 maio 2022. Diretrizes curriculares nacionais: http://por-
tal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretri-
zes-curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 15 maio 2022. Diretrizes 
curriculares nacionais para educação infantil: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/
diretrizescurriculares_2012.pdf. Acesso em: 16 maio 2022.
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É possível perceber como Nietzsche mais uma vez tece sua crítica tanto 
a filosofia dogmática e seu excesso de metafísica, quanto a pretensão de uma 
verdade suprema capaz de dar conta do que é a vida e suas significações, o 
valor da vida é medido através de valores moralmente construídos. Todavia, a 
perspectiva nietzschiana acende para a busca, inclusive dos filósofos modernos, 
de uma transfiguração da physis, uma invenção da cultura capaz de superar os 
pressupostos judicativos da busca de uma vida verdadeira. Talvez aqui a for-
mação de uma cultura atravesse exatamente as contradições da vida, como o 
filósofo enaltece na Gaia Ciência ao colocar a vida em confronto com a saúde 
e a doença; o feio e o belo; mau e o bom. Não há um manual para a felicidade 
da vida verdadeira, mas sim, a arte de viver no processo de seus descaminhos e 
lapidações de uma pedra bruta que é o humano e suas contradições.

Segundo Nehamas, em sua obra: The Art of  Living Socratic Reflections from 
Plato to Foucault (1998, p. 2), a arte de viver pressupõe buscar formas de vida que 
nos torne seres humanos melhores, a vida filosófica e sua tradição examinada 
seria uma dessas possibilidades, para tanto é preciso se formar e autoformar para 
atingir essa projeção desejada. Nehamas se refere à tradição da arte de viver que 
tem seu início ocidental com a figura de Sócrates e a necessidade de uma vida 
examinada, este atenta para os herdeiros dessa travessia desde a interpretação 
platônica do mestre socrático, a figura de Nietzsche e os desdobramentos de 
Foucault na contemporaneidade. De uma forma ou de outra parece que cada 
época deixa entrever um ideal de humano e a necessidade formativa do mesmo.

The theoretical life, in turn, affects the character of  those who lead it. 
Theory and practice, discourse and life, affect one another; people become 
philosophers because they are able and willing to be the best human type 
and to live as well as a human being possibly can. What one believes and 
how one lives have a direct bearing on one another Since my own view 
is that no single mode of  life exists that is best for all people and that the 
philosophical life is only one among many praiseworthy ways of  living. 
(NEHAMAS, 1998, p. 2).5 

Nehamas ainda percorre o que constitui a arte de viver como uma prática 
a ser exercida, apresenta como a escrita era uma atividade essencial no exercício 
de manter uma vida examinada. Apesar de Sócrates ser um personagem princi-
pal nessa narrativa e este não ter nos deixado nada por escrito, ele permaneceu 
através de seu exemplo e das obras de Platão. O autor ainda afirma que refletir 

5 NEHAMAS, A. “Teoria e prática, discurso e vida afetam um ao outro; as pessoas se tornam 
filósofos porque são capazes e desejam ser o melhor tipo humano e viver tão bem quanto 
um ser humano pode. O que se acredita e como se vive têm uma relação direta um com o 
outro, pois minha opinião é que não existe um único modo de vida que seja melhor para 
todas as pessoas e que a vida filosófica é apenas uma entre muitas maneiras louváveis de 
viver.” (tradução livre). 
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acerca da arte de viver e da importância de a vida ser vivida da melhor maneira 
é muito mais que uma questão que diga respeito ao pensamento desses filósofos 
e sim algo que diz de nós mesmos, o quanto uma cultura está decidida a produ-
zir sujeitos artistas de suas próprias vidas. “The purpose of  philosophy as the art of  
living is, of  course, living. But the life it requires is a life in great part devoted to writing. 
The monument one leaves behind is in the end the permanent work, not the transient life”6 
(NEHAMAS, 1998, p. 8). Nehamas também considera que há contradições no 
tratamento que Nietzsche dispensa a figura de Sócrates em relação a outros edu-
cadores de sua trajetória como é o caso Wagner, Schopenhauer e Montaigne. No 
capítulo “O problema de Sócrates” apresenta as críticas do filósofo à imagem do 
pensador socrático e suas batalhas travadas com o grande idealista grego:

Almost every criticism Nietzsche makes of  Socrates in his late works is a 
personal one. Why? Apart from Schopenhauer and Wagner, no figure was 
more important to Nietzsche’s individual and intellectual development 
than Socrates. Actually, he was more deeply involved with Socrates than 
with either of  the other two, and he knew it: “Socrates, to confess it simply, 
stands so close to me, that I am almost always fighting a battle with him.” 
But why, apart from the truce he struck with him during his middle works 
(and with one exception we shall discuss as we go along), did Nietzsche 
never show Socrates the generosity of  spirit, the respect, the gratitude, 
and even the love he retained for his other educators? Why, in the single 
case of  Socrates, does Nietzsche’s uncanny ability to see everything from 
many points of  view, to be in his sense objective, “to employ a variety 
of  perspectives and affective interpretations in the service of  knowledge,” 
abandon him (GM III:12; 5:364-65)? Is Nietzsche as one-sided as his wri-
ting on Socrates generally indicates? Or are things not as they appear? His 
extraordinary bitterness suggests they are not. Nietzsche generally refuses 
to take absolute positions for granted. For example, he refuses to believe 
that the denial of  earthly pleasures which Christian asceticism preaches 
so shrilly really is, as it appears to be, a denial of  life. Perhaps we should 
apply his diagnosis of  asceticism to his own treatment of  Socrates. Perhaps 
we should say that his unequivocal condemnation of  Socrates, like the 
ascetic’s hatred of  life, “must be a kind of  provisional formulation, an in-
terpretation and psychological misunderstanding of  something whose real 
nature could not for a long time be understood and described as it really 
was. (GM III:13; 5:365)7. (NEHAMAS, 1998, , p. 131-132).

6 “O propósito da filosofia como arte de viver é, naturalmente, viver. Mas a vida que requer é 
uma vida em grande parte dedicada à escrita. O monumento que se deixa para trás é afinal 
a obra permanente, não a vida transitória.”

7 “Quase todas as críticas que Nietzsche faz a Sócrates em suas últimas obras são pessoais. 
Por quê? Além de Schopenhauer e Wagner, nenhuma figura foi mais importante para o 
desenvolvimento individual e intelectual de Nietzsche do que Sócrates. Na verdade, ele 
estava mais profundamente envolvido com Sócrates que com qualquer um dos outros 
dois, e ele sabia disso: fora a trégua que fez com ele durante seus trabalhos intermediá-
rios (e com uma exceção que discutiremos à medida que avançamos) Nietzsche nunca 
mostrou a Sócrates a generosidade de espírito, o respeito, a gratidão e até mesmo o amor 
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Nehamas acende a possibilidade dessa contradição no espírito nietzschiano 
diante da figura de Sócrates, sendo que este terá um papel fundamental na reflexão 
de prática de uma arte de viver, da elaboração de uma vida examinada. No entanto, 
em muitos escritos de Nietzsche o que prevalece é uma crítica severa a Sócrates no 
que tange a este ser um dos principais exterminadores da tragédia grega, elemento 
essencial do pensamento nietzschiano para pensar uma arte de viver. Talvez aqui, 
fosse importante distinguir a arte de viver nietzschiana no elemento tocante ao trági-
co grego e a relação de uma vida artística, como Nietzsche compreendia uma arte de 
viver que pudesse ter o elemento cênico na elaboração de um sujeito estético capaz 
de confrontar as mazelas mais cruéis da vida. A prerrogativa parece caminhar muito 
mais para a busca de uma arte de viver na cultura helênica pelo viés do trágico, não 
do ascetismo ou da vida verdadeira elaborada por Sócrates e escrita por Platão. 

3. Formação: arte, ciência e vida

O processo nietzschiano da construção de uma elaboração de si como obra 
de arte, é um objetivo que podemos perceber desde sua tenra idade, quando jovem 
inicia um processo de aprimoramento formativo que se apresenta na elaboração 
de cartas, poemas, canções. Clademir Araldi na obra: Nietzsche, Foucault e a arte de 
viver (2020), explora esses indícios na juventude nietzschiana ao mencionar:

O jovem pensador Nietzsche fez vários ensaios, por meio da escrita, com a 
marca do entusiasmo, da melancolia, da reflexão e da inquietação juvenil. 
Com as energias criativas próprias da juventude, ele escreveu poemas, tex-
tos, cartas e ensaios, procurando construir uma arte de viver singular. Para 
atingir essa liberdade, contudo, ele dedicou os longos anos de estudante para 
“venerar, obedecer e aprender melhor que qualquer um”. A escrita envolve 
tanto uma dimensão prática (é askesis, exercício sobre si mesmo) quanto 
reflexiva. Esses ensaios não são apenas etapas preparatórias para o pensa-
mento maduro, mas são tentativas sérias desse jovem pensador de expressar 
e dar conta de questões significativas da existência humana, e de sua própria 
existência. A perspectiva com que adentramos nos seus ensaios juvenis é a 
da sua aspiração por moldar em si mesmo uma forma de existência mais 

que ele mantinha por seus outros educadores? Por que, no caso único de Sócrates, a in-
crível capacidade de Nietzsche ver tudo de muitos pontos de vista, de ser em seu sentido 
objetivo: “empregar uma variedade de perspectivas e interpretações afetivas a serviço do 
conhecimento”, o abandona (GM III:12; 5:364-65)? Nietzsche é tão unilateral quanto seus 
escritos sobre Sócrates geralmente indicam? Ou as coisas não são como parecem? Sua 
extraordinária amargura sugere que não. Nietzsche geralmente se recusa a tomar posições 
absolutas como certas. Por exemplo, ele se recusa a acreditar que a negação dos prazeres 
terrenos que o ascetismo cristão prega tão estridentemente é realmente, como parece ser, 
uma negação da vida. Talvez devêssemos aplicar seu diagnóstico de ascetismo ao seu pró-
prio tratamento de Sócrates. Talvez devêssemos dizer que sua condenação inequívoca de 
Sócrates, como o ódio do asceta à vida, “deve ser uma espécie de formulação provisória, 
uma interpretação e incompreensão psicológica de algo cuja natureza real não pôde por 
muito tempo ser compreendida e descrita como realmente era” (GM III:13; 5:365). 
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elevada, à luz do gênio. É preciso ressaltar a seriedade e firmeza com que 
o estudante de filologia clássica considera o que há de mais próprio em sua 
juventude: até os 24 anos (1868), ele teria vivido o mais importante de sua 
vida, esforçando-se desde então para engendrar um modo próprio de vida 
e de pensamento. O ‘sagrado’ de sua juventude seria a abertura desse cami-
nho, em que um novo tipo de vida seria lentamente formado. Essa relação 
de cuidado de si e de trabalho sobre si foi ameaçada pelas resistências impos-
tas pelo mundo e pela própria idade adulta. (ARALDI, 2020, p. 12).

Neste contexto, Araldi ainda esclarece que Nietzsche nunca ousou cha-
mar a si mesmo de gênio, mas que desde o nascimento da tragédia, o filósofo 
alemão buscou construir através da arte uma forma estetizante de vida tendo 
como elemento norteador o conhecimento trágico. Neste sentido, Nieztsche 
ousou exercitar seu pensamento na direção de se formar um sujeito teórico e 
estético, foi, quiçá, sua própria cobaia experimental. 

A grande questão que se impunha ao jovem Nietzsche era a de escolher entre 
Deus e o mundo. Sua decisão pelo mundo o atraiu para os gregos, para a visão 
trágica do mundo. Nos anos subsequentes, a questão mais séria é a de saber 
se ciência e arte se excluem mutuamente. Não se tratava apenas de estabelecer 
a difícil relação entre ciência (filologia) e arte. A pergunta mais angustiante 
era: É necessário escolher um desses dois caminhos? (ARALDI, 2020, p. 19).

A pergunta de Nietzsche talvez seja um dos questionamentos mais fun-
damentais do processo formativo de uma cultura, a supervalorização da ciência 
sem o elemento artístico é capaz de dar conta da subjetividade dos sujeitos que a 
compõe? Será que ciência e arte de fato se excluem? Não seria exatamente essa 
unilateralidade que propicia tantos desajustes na existência formativa de uma 
cultura? Historicamente nem sempre ciência e arte andaram separadas, a exem-
plo disso, temos no Barroco a elaboração dos gabinetes de curiosidades8, espaços 
que permitiam a catalogação das espécies cientificas e dos registros artísticos9, 

8 Um gabinete de curiosidades – ou wunderkammer – armazenava e exibia uma grande varie-
dade de objetos e artefatos, com uma inclinação especial para o raro, eclético e esotérico. 
Através desta seleção de objetos, ele contava uma história particular sobre o mundo e sua 
história. O ”gabinete de curiosidades” é um ancestral do museu moderno que apareceu por 
volta do renascimento na Europa e teve um papel fundamental no desenvolvimento da 
ciência moderna, mesmo que eles não exercessem um papel propriamente “científico”. 
Não era raro se encontrar na coleção dos gabinetes sangue seco de dragão ou esqueletos 
de animais míticos. A popularidade do gabinete de curiosidades diminuiu durante o século 
XIX, uma vez que foi substituído por instituições oficiais e coleções particulares.

9 Os gabinetes comumente apresentavam antiguidades, objetos de história natural (como 
animais empalhados, insetos secos, conchas, esqueletos, herbários, fósseis) e até mesmo 
obras de arte. Em gabinetes de curiosidades, coleções eram muitas vezes organizadas em 
cerca de quatro categorias (nomes em latim): Artificialia, que agrupava os objetos criados 
ou modificados por humanos (antiguidades, objetos de arte); Naturalia, que incluía cria-
turas e objetos naturais (com um interesse particular para monstros); Exoticas, que incluía 
plantas e animais exóticos; e Scientifica, que reunia instrumentos científicos.
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bem como, podemos observar na Gravura de Ferrante Imperato “Dell’Historia 
Naturale” (Nápoles, 1599): a primeira ilustração de um gabinete de história na-
tural e o Gabinete de Curiosidades pintado por Domenico Remps, em 1690. 

Figura 1 – Gravura de Dell’Historia Naturale, de Ferrante Imperato (Nápoles 1599), a 
ilustração mais antiga representando um Gabinete de curiosidades naturais

Disponível em: http://gabineteinsolito.blogspot.com/2018/05/um-gabinete-de-
curiosidades.html. Acesso em: 10 jun. 2022.

Figura 2 – Gabinete de Curiosidades, Domenico Remps. 1690. 99 x 137 cm. Itália

Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cabinet_of_Curiosities_1690s_
Domenico_Remps.jpg. Acesso em: 10 jun. 2022.
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4. Considerações finais

Ambos aliavam arte e ciência como estratagemas do conhecimento, não 
estavam dissociados, mas intimamente ligados pela força plástica que move o 
estímulo e a curiosidade tanto da descoberta científica quanto das possibilidades 
imaginativas. Com isso, podemos retomar Nietzsche quando o mesmo almejou 
em sua vida formativa aliar “arte, filosofia e ciência”10, três pilares para a for-
mação de uma cultura nobre.  Finalizamos na compreensão de que os processos 
educativos aliados a arte permitem a elaboração e aprimoramento humanístico 
dos sujeitos inseridos em uma determinada cultura. 

Vislumbrar uma sociedade que esteja atenta a estética e a ética das novas 
gerações independente da área de conhecimento, nos possibilita a formação de 
profissionais em sua integralidade despido da lógica positivista que fragmentou 
o conhecimento em áreas e saberes, abandonando a integralidade constitutiva 
do humano com à vida. Com isso, a Arte de viver esta aliada em todas as suas 
instâncias desde a poiesis característica de um fazer que esboça essa vida até os 
pequenos e grandes acontecimentos da mesma.11
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TABUADA EXCESSO DE CINCO E A TABUADA 
MÓVEL: UMA PROPOSTA DE ENSINO DE 

MATEMÁTICA EM UMA ESCOLA PÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM1

José Homero Soares de Souza2

 Edilson Barroso Gomes3

 Elton Marcio da Silva Santos4 
Isabel do Socorro Lobato Beltrão5

1. Introdução

As dificuldades no ensino e aprendizagem da Matemática na resolução 
de cálculos e resoluções de situações problemas foi o que nos motivou a realizar 
esse trabalho sobre Oficina de Tabuada: aplicações na resolução de situações 
problemas no 1º Ano do Ensino Médio em uma Escola Estadual do município 
de Parintins. Reconhecemos com Lara (2003) que a Tabuada móvel pode ser 
utilizado como recurso lúdico na aprendizagem de Matemática, principalmente 
nas operações de cálculos e resoluções de situações problemas na escola.

A utilização da Oficina de Tabuada para o ensino dos conteúdos ma-
temáticos envolvendo resoluções de situações problemas é uma metodologia 
que utiliza uma didática diferenciada, onde o aluno é o sujeito do processo, 
uma proposta de ensino com base em Dante (2003), o qual utiliza a Linguagem 
Matemática para introduzir e explorar os principais conceitos presentes no estu-
do dos conteúdos matemáticos para a compreensão de fenômenos relacionados 
a diversas áreas do conhecimento.

Este estudo sobre Oficinas de Tabuada como recurso lúdico e ferramenta 

1 Trabalho publicado Anais VII FIPED- Fórum Internacional de Pedagogia. www.fipedbra-
sil.com.br.

2 Graduado/Especialista em Matemática na Universidade do Estado do Amazonas. Profes-
sor SEDUC Parintins/AM. homerosoares2015@yahoo.com.br.

3 Doutor em Educação/ DINTER UERJ UEA. Professor Física CESP UEA. ebgomes@
uea.edu.br.

4 Doutor em Ciências Física/USP. Professor Física CESP UEA. elton.uea@gmail.com. 

5 Doutora em Educação em Ciências e Matemática/UEA. Professora de Matemática no 
CESP UEA. ysabelobato@hotmail.com.
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facilitadora direcionada ao ensino da Matemática foi desenvolvido por meio 
de pesquisa qualitativa realizada através de observações, aplicações de questio-
nários aos professores e alunos e estudos em livros e documentos publicados 
que nos ajudaram na confecção desta pesquisa. Possui como objetivo verificar a 
importância das oficinas de tabuada no ensino e aprendizagem da matemática 
na resolução de situações problemas, bem como conhecer a prática do professor 
na aplicação dos conteúdos de Matemática, percebendo as diferentes estratégias 
e recursos, favorecendo, assim, o desempenho dos alunos nas habilidades de 
cálculos e resoluções de situações problemas.

2. O ensino de Matemática: dificuldades dos alunos na resolução de 
situações problemas

De acordo com estudos de Dante (2003), as principais dificuldades de 
aprendizagem da Matemática dos alunos estão na falta do domínio das opera-
ções fundamentais (multiplicação/divisão), por isso defendemos a utilização do 
lúdico utilizando a Tabuada Móvel e Excesso de cinco no processo de ensino-
-aprendizagem das operações fundamentais no ensino da matemática nas esco-
las. As operações fundamentais são a base para a resolução de situações proble-
mas de Matemática, que tem sido bastante insatisfatório no ensino fundamental 
e médio, devido os alunos apresentam dificuldades nos cálculos das operações 
fundamentais e interpretação do problema. Segundo Dante (2003, p.11):

Um dos principais objetivos do ensino da Matemática é fazer o aluno pen-
sar produtivamente e, para isso, nada melhor que apresentar-lhe situações-
-problemas que o envolvam, o desafie e o motive a querer resolvê-las. Esta 
é uma das razões pela qual a resolução de problema tem sido reconhecida 
no mundo todo como uma das metas fundamentais da Matemática [...]. 

Dominar as operações matemáticas é essencial para um bom aprendiza-
do, sabemos que a Matemática é uma ciência formada por números, símbolos, e 
envolve cálculos e lógica. Neste sentido, visando tornar as aulas mais agradáveis 
e fascinantes como estratégia para estimular o raciocínio lógico e preparar o alu-
no para resolver situações problemas do seu dia a dia é que se buscou o auxílio 
de recursos lúdicos para minimizar as dificuldades apresentadas na aprendiza-
gem dos conteúdos matemáticos.

De acordo com um dos princípios abordados na Base Nacional Comum 
Curricular – BNCC, “a resolução de problemas não é uma atividade para ser 
desenvolvida em paralelo ou como aplicação da aprendizagem” (BRASIL, p. 
33, 2017), logo, a resolução de problemas possibilita o contexto em que se pode 
apreender conceitos, procedimentos e atitudes matemáticas.
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3. O fazer docente nas “oficinas de tabuadas” no ensino e as dificuldades 
enfrentadas em sua aplicabilidade

Em pesquisas realizadas, como a de Rosa (2003), indicam que o ensino 
dos conceitos da matemática na escola ainda é baseado na aprendizagem mecâ-
nica e repetitiva, e as situações de aprendizagem geralmente não estão centrados 
na construção de significados e nem na elaboração de estratégias de ensino. 
Questões relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem têm preocupado 
profissionais de diversas áreas educacionais que buscam ferramentas para supe-
rar dificuldades no ensino da Matemática. As orientações da BNCC, a respeito 
da importância do Ensino da Matemática, podem contribuir para o desenvolvi-
mento de habilidades relacionadas à representação, compreensão, comunicação 
e investigação dos alunos no Ensino Médio.

Ensinar Matemática no Ensino Médio se torna um desafio para os profes-
sores, logo, é necessário despertar o interesse dos educandos pela matemática, 
mostrar a importância da matemática no seu cotidiano e interdisciplinar os con-
teúdos matemáticos com outras disciplinas. Esses desafios nos processos de en-
sino e aprendizagem de matemática nos levam a reflexões quanto à prática dos 
professores em sala de aula, tendo em vista, um ensino que respeite os diferentes 
ritmos de aprendizagem, tornando o ensino mais prazeroso, divertido e dinâmi-
co, a fim de promover um ensino voltado para a construção e formalização dos 
conceitos matemáticos relacionados à disciplina.

Desta forma, defendemos a utilização do lúdico destacando a aplicação da 
Tabuada Móvel e Tabuada Excesso de Cinco no processo de ensino-aprendiza-
gem no ensino da Matemática. Trabalhar as operações fundamentais e suas difi-
culdades de aprendizagem não é tarefa fácil no Ensino Médio, pois o trabalho a 
ser realizado com as operações se concentra na compreensão dos diferentes signi-
ficados de cada uma delas, nas relações existentes entre elas e no estudo reflexivo 
do cálculo, contemplando diferentes tipos: exato e aproximado, mental e escrito. 
É importante que os alunos dominem as operações, pois esse conhecimento terá 
como consequência a facilidade e a compreensão dos novos conteúdos, somente 
dessa forma o aluno compreenderá a matemática e sua essência. Assim,

[...] se não entendermos a Matemática..., como um conhecimento dinâ-
mico que pode ser percebido, explicado, construído e entendido de di-
versas maneiras, reconhecendo que cada aluno/a possui a sua forma de 
matematizar uma situação estaremos contribuindo para um novo modo 
de ver a Matemática. Somente dessa maneira, será possível pensar em 
uma matemática prazerosa, interessante que motive nossos/as alunos/as, 
dando-lhes recursos e instrumentos que sejam uteis para o seu dia a dia, 
buscando mostrar-lhe a importância dos conhecimentos matemáticos para 
sua vida social, cultural e política, (LARA, 2003. p. 18-19). 
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Defendemos com os autores o ensino da Matemática que possa ser con-
textualizada com realidade dos alunos, onde esse conhecimento possa ser apli-
cado na prática, para melhorar a compreensão e estimulando a investigação dos 
alunos do Ensino Médio na escola.

4. Pesquisa realizada na escola em Parintins/AM

O trabalho apresenta resultados de uma pesquisa que foi desenvolvida 
pelo método qualitativo, sendo possível observar diretamente como cada indi-
víduo, grupo ou instituição experimenta concretamente a realidade pesquisada. 
Com base nessas ideias, o objetivo da investigação foi para compreender as habi-
lidades desenvolvidas pelos alunos durante a prática pedagógica fundamentada 
em pressupostos das novas tendências no ensino da Matemática, dentre as quais 
destacamos a aplicação do lúdico. Neste sentido, Viecili (2006, p.38) relata que 
na pesquisa qualitativa o pesquisador procura reduzir a distância entre a teoria e 
os dados, entre o contexto e ação, usando a lógica da compreensão dos fenôme-
nos pela sua descrição e interpretação.

O projeto de pesquisa realizou-se na Escola Estadual Tomaszinho 
Meirelles, localizada na cidade de Parintins no estado do Amazonas, tendo como 
público-alvo vinte sete alunos e uma professora do 1º ano do Ensino Médio da 
disciplina Matemática. A pesquisa realizou-se através das técnicas de observa-
ção direta intensiva, a fim de observar todo o processo desenvolvido em sala de 
aula e obter uma maior diversidade e riqueza de informações. Para Marconi 
e Lakatos (2010, p.173), “esta técnica consiste em: utilizar os sentidos na ob-
tenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em viver 
e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar”.

Para o desenvolvimento dessa pesquisa foi aplicado questionário aos alu-
nos e à professora para verificar e obter dados quanto à temática abordada, con-
siderando as questões norteadoras no que se refere às habilidades contempladas 
na metodologia da aplicação da Tabuada Móvel como recurso lúdico. Marconi 
e Lakatos (2010, p. 185) ressaltam que “o questionário é um instrumento de co-
leta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser 
respondidas por escrito sem a presença do entrevistado”.  

5. Aplicação de tabuada como instrumento mediador no ensino e aprendizagem 
nas resoluções de problemas 

A aplicação da Tabuada como recurso lúdico pode ser útil na construção de 
um ambiente agradável e instigante de investigação e exploração. Além de ser um 
objeto sociocultural em que a Matemática está presente, o lúdico é uma atividade 
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natural no desenvolvimento dos processos psicológicos básicos. Ele representa 
uma atividade sem obrigação externa, embora demande exigências, normas e 
controle. No lúdico, mediante a articulação entre o conhecimento e o imaginado, 
desenvolve-se o autoconhecimento e o conhecimento dos outros. Existem pesqui-
sadores, como Lara (2003), que defendem a utilização do lúdico para facilitar o 
ensino da matemática, alegando as inúmeras vantagens que esta forma de traba-
lhar, ou este recurso, proporciona ao aluno de faixas etárias diferentes.

Neste sentido, visando tornar as aulas mais agradáveis e fascinantes e 
como estratégia para estimular o raciocínio lógico e preparar o aluno para resol-
ver situações problemas do seu dia a dia é que se buscou o auxílio de recursos 
lúdicos como a Tabuada Móvel e Tabuada Excesso de Cinco, a fim de minimi-
zar as dificuldades apresentadas na aprendizagem dos conteúdos matemáticos. 
Para a construção da Tabuada de excesso de cinco foram utilizados os seguintes 
materiais: EVA e tesoura, foram confeccionadas 30 mãozinhas, sendo que cada 
aluno recebeu o seu próprio recurso. 

A tabuada excesso de cinco é um recurso que estimula o cálculo mental e 
o raciocínio lógico, além de exercitar a observação e antecipação. Antes da apli-
cação deste recurso, o pesquisador repassou as regras e em seguida organizou 
a turma em semicírculo para explicar todo o processo: regra prática: abaixe da 
mão dos 7 dois dedos (porque 7 é dois a mais que cinco) e da mão do 6 um dedo 
(porque o 6 é uma mais do que o cinco), como mostram as figuras 1 e 2.

Figura 1 - Tabuada excesso de cinco.             Figura 2 - Tabuada excesso de cinco.

Fonte: Profcardy.com, 2022

1) O total de dedos abaixados é o total de dezenas do produto. Temos 3 
dedos abaixados, logo, 30.

2) A quantidade de dedos esticados da mão do sete (3 dedos) e a quanti-
dade de dedos esticados da mão do 6 (4 dedos) serão multiplicados: 3 X 4 = 12.\

3) some o total de (1) com (2), ou seja, 30 + 12 = 42 logo 7 X 6 = 42.
Em seguida, o professor chamou de dois em dois para realizar a operação 
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dada pelo pesquisador quando este dava o comando, ou seja, falava a operação 
indicada. O aluno demonstrava o resultado através das mãozinhas confecciona-
das em EVA, e quem apontasse primeiro o resultado correto no quadro marcava 
ponto para o grupo, ilustrada na figura 3.

Figura 3 – Explicação da Tabuada excesso de cinco

Fonte: Arquivo pessoal, 2022

Durante a aplicação da Tabuada excesso de cinco, os alunos ficaram 
apreensivos e ansiosos para participar, alguns demonstraram medo de errar o re-
sultado. Percebeu-se que o espírito competitivo estava aflorando entre os grupos 
quando o pesquisador dividiu em dois grupos: grupo 1 dos Homens e Grupo 2 
das Mulheres, o que os levou a participarem com êxito durante a aplicação do 
recurso. Quando o pesquisador falava a operação, os outros alunos aprendiam 
também, pois sentiam vontade de expressar o resultado para os colegas que esta-
vam participando, demonstraram interesse e criatividade nas resoluções. Neste 
sentido, Barbalho, et al. afirma:

Ensinar algo a alguém requer sempre duas coisas: uma visão de mundo 
(incluída aqui os conteúdos da aprendizagem) e planejamento das ações 
(entendida como um processo de racionalização do ensino). A prática de 
planejamento do ensino tem sido questionada quanto a sua validade como 
instrumento de melhoria qualitativa no processo de ensino com o trabalho 
do professor. (2006, p.78).

Os autores comentam que o trabalho do professor não é fácil de ser reali-
zado principalmente o ensino e por esta razão muitas vezes pode ter influência 
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direta na aprendizagem do aluno, por isso é necessário que o professor tenha 
uma visão de mundo e uma prática de planejamento objetivo. Em seguida, foi 
aplicada a Tabuada Móvel, este recurso de estratégia possibilita ao professor 
trabalhar as quatro operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação 
e divisão) com Números Naturais, no entanto, nesta atividade foram utilizadas 
somente as operações de multiplicação e divisão, as quais são o foco da pesqui-
sa. Para a confecção deste recurso, foram utilizados os seguintes materiais: papel 
A4, impressora, papel contato, tesoura e as operações de multiplicação e divisão. 
Este recurso tem como objetivo desenvolver o raciocínio lógico e fixar o estudo 
das operações de multiplicação e divisão. Em seguida, o professor orientou pas-
so a passo o desenvolvimento da Tabuada Móvel como mostra a figura 4. 

Figura 4 - Professor explicando a Tabuada Móvel

Fonte: Arquivo pessoal, 2022.

Todos participaram desta atividade, a turma foi dividida em nove grupos 
de três componentes, o grupo montava as multiplicações, em seguida trocava 
as posições para verificar a operação inversa, a divisão e o resultado obtido. 
Foram realizadas várias rodadas até que fossem repassadas a todos os grupos, 
conforme figura 5.
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Figura 5 - Alunos aplicando a Tabuada Móvel

                                 
Fonte: Arquivo pessoal, 2022.

Nesta intervenção, a aplicação foi bem dinâmica e proveitosa, pois o re-
sultado foi muito positivo. Os alunos participaram com muito entusiasmo e tive-
ram a oportunidade de aprender, construir e relacionar os conceitos estudados 
das operações de multiplicação e divisão com números naturais, estabelecendo 
relações entre o já conhecido e o novo. Neste contexto, Rosa (2003, p. 29) fala 
que “(...) devemos observar que inúmeros educadores insistem em impor con-
ceitos matemáticos de fora para dentro sem ter a oportunidade do educando 
construí-los por intermédio de suas ações, cabendo ao educador encorajá-la a 
pensar em um novo conceito”. 

6. As discussões do resultado da pesquisa 

A pesquisa foi realizada no período de 18 de setembro de 2015, um questio-
nário com cinco perguntas abertas foi aplicado a uma (01) professora de Matemática 
e uma (01) turma de 1º ano do Ensino Médio, total de vinte e sete (27) alunos do tur-
no matutino. O questionário aplicado teve como objetivo coletarmos informações 
sobre a prática pedagógica da professora e o processo de ensino e aprendizagem do 
ensino da Matemática dos alunos da Escola Estadual “Tomaszinho Meirelles”. 

Nessa perspectiva, Moura (2008, p. 84) faz a seguinte afirmação sobre a 
ação pedagógica do professor: “O professor é, por isso, importante como sujeito 
que organiza a ação pedagógica, intervindo de forma contingente na atividade 
auto estruturante do aluno”. Durante o processo de observação em sala de aula, 
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na Escola Estadual Tomaszinho Meirelles, observou-se que a professora “A” tinha 
uma prática bem diversificada, com aulas expositivas e dialogadas e atividades em 
grupo. Porém, se faz necessário que o professor em sala de aula também utilize ati-
vidades lúdicas, visto que, a BNCC diz que “para ensinar Matemática, não existe 
um só caminho” (BRASIL, 2017, p. 42). Portanto, é necessário conhecer diversas 
linhas metodológicas para que o professor construa sua prática de uma maneira 
mais prazerosa e eficaz. 

Ao ser questionada se seus alunos tinham dificuldades no aprendizado 
das operações matemáticas na aplicação de resoluções de problema, obtivemos 
a seguinte resposta: a professora respondeu que na maioria das vezes sim, alguns 
não conseguem distinguir que operação Matemática é necessária para encontrar 
a solução do problema.

Segundo a BNCC, “a matemática caracteriza-se como uma forma de 
compreender e atuar no mundo e o conhecimento gerado nessa área do saber 
como um fruto da construção humana na sua interação constante com o contex-
to natural, social e cultural” (BRASIL, 2017, p. 24)  

Perguntamos a professor aqual a sua Metodologia no Ensino da 
Matemática. A professora respondeu: que a sua metodologia se baseia em aulas 
expositivas, no uso da resolução de problemas, história da Matemática, cons-
trução de materiais concretos e lúdicos. Ao questionarmos a professora sobre 
qual a sua opinião sobre o Lúdico no processo de aprendizagem para as aulas de 
Matemática? Ela respondeu que “é uma ferramenta significativa utilizada para 
tornar as aulas mais dinâmicas e criar no aluno interesse pela Matemática”. 
Perguntamos ainda à professora se ela trabalha utilizando o lúdico nas aulas de 
Matemática? A professora respondeu “na maioria das vezes sim”. Ao ser ques-
tionada se ela já utilizou a Tabuada Móvel ou Tabuada de Excesso de Cinco 
nas suas aulas, a professora respondeu “não”. Através destas respostas podemos 
afirmar que a professora utiliza o Método Tradicional de Ensinar Matemática e 
desconhece Tabuada Móvel ou Tabuada de Excesso de Cinco

Ao analisarmos os resultados do questionário aplicado aos alunos, con-
firmamos que a maioria tem dificuldades no aprendizado das operações mate-
máticas. Em relação à metodologia abordada, constatou-se que 42% dos alunos 
responderam que a professora trabalha com aulas explicativas e resolução de 
exercícios e 2% responderam que ela aplica o lúdico nas aulas de Matemática. 
Ao serem questionados sobre a importância do lúdico no processo de Ensino da 
Matemática, 43% responderam que o lúdico ajuda nas dificuldades do Ensino da 
Matemática. De acordo com análise realizada, verificou-se que 60% dos alunos 
responderam que a professora não utiliza o lúdico no Ensino da Matemática. 
Sobre a utilização da Tabuada Móvel, 77% dos alunos responderam que a 
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professora ainda não utilizou esse recurso. 
Diante das observações realizadas em sala de aula e dos questionários 

aplicados a professora e alunos, observa-se a importância do papel do professor 
de Matemática como mediador do processo de ensino-aprendizagem, tendo em 
vista que, o papel do professor, transmissor do conhecimento, tem se mostrado 
ineficaz para a aprendizagem do aluno. Além de transmitir conhecimentos, o 
professor precisa agir e refletir sobre sua prática pedagógica e redimensionar 
também o seu papel como professor, e que precisa sempre estar em busca de no-
vas alternativas para facilitar o processo de ensino-aprendizagem de matemática.

Com isso, é necessário que os educadores matemáticos pesquisem e uti-
lizem formas diferenciadas de ensinar a Matemática, buscando conhecimentos 
básicos sobre as linhas metodológicas e estratégicas de ação, alinhadas às novas 
tendências de ensino.

7. Considerações finais

Analisando o Ensino da Matemática em sala de aula podemos perceber 
que ainda existem muitas dificuldades no processo de aprendizagem das opera-
ções fundamentais no Ensino Médio, pois o que ainda está sendo ensinado nas 
escolas é um conhecimento mecânico, descontextualizado, alguns alunos me-
morizam regras, outros não entendem e a partir dessa dúvida não compreendem 
os novos assuntos nas séries posteriores. 

Ensinar Matemática é um ato de ousadia e desafios, onde o professor de 
Matemática, deve estar sempre em busca de ferramentas facilitadoras desse pro-
cesso de aprendizagem para que possamos transmitir o conhecimento de forma 
simples e acessível fazendo com que o aluno veja a Matemática não como algo 
pronto e acabado e sim algo a ser construído a cada dia.

Então, através desta pesquisa, foi possível analisar a importância da apli-
cação da Tabuada Móvel e Tabuada de Excesso de Cinco como ferramenta de 
auxilio pedagógico no desenvolvimento do processo de aprendizagem das ope-
rações fundamentais (multiplicação e divisão) no ensino da Matemática, ten-
do em vista que é um recurso desenvolvido como uma atividade ou ocupação 
voluntária exercida dentro de certos limites de tempo e de espaço, e pode ser 
aplicada de maneira individual ou coletiva, podendo contribuir com a aprendi-
zagem através dos alunos do Ensino Médio.

Através desta pesquisa adquirimos conhecimentos valiosos, pois percebe-
mos por meio dos resultados obtidos através das aplicações metodológicas que 
poderão propiciar uma aprendizagem mais saudável porque coloca o aluno no 
centro da ação, provocando a interação aluno-aluno e respeitando as caracterís-
ticas individuais de cada um e o gosto pela Matemática.
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Durante a aplicação das oficinas pedagógicas realizadas com a Tabuada 
Móvel e Tabuada de Excesso de Cinco, percebeu-se uma grande interação dos 
alunos com o conhecimento matemático estudado, uma maior participação e 
interesse, pois o trabalho desenvolvido possibilitou uma grande reflexão em per-
ceber as dificuldades relacionadas ao ensino das operações fundamentais.

Constatamos que foi possível dar uma resposta positiva à problemática 
enfatizada neste trabalho, considerando os resultados da aplicação das inter-
venções realizadas, das observações e das aplicações dos questionários com os 
alunos e professora envolvida no processo. Desta forma, podemos concluir que 
alcançamos o objetivo deste trabalho, a partir dos conhecimentos adquiridos 
por nós, pelos professores e pelos alunos, e que o trabalho desenvolvido com 
recursos lúdicos é um trabalho que estimula a participação, cria um ambiente 
agradável, de cumplicidade entre o educador e o aluno, aumentando a aceitação 
e o interesse dos alunos pela disciplina.
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EXPLORANDO O JOGO ALGEBRICANDO 
COMO UM RECURSO DIDÁTICO PARA 

O ENSINO DA ÁLGEBRA

Jacó de Brito Quadros1

Edilene Farias Rozal2

Marly dos Anjos Nunes3

1. Introdução

No meio acadêmico, mais especificamente no curso de Licenciatura 
Plena em Matemática, os futuros professores tem o primeiro contato com as vá-
rias metodologias de ensino nas disciplinas pedagógicas, e além disso, observam 
a metodologia de cada docente do curso. Sendo assim, estão a todo momento 
em contato com diferentes práticas de ensino, e através de análises críticas po-
dem perceber que a utilização de recursos didáticos diferenciados e adequados 
contribuem significativamente no ensino e aprendizagem. Porém, quando se 
têm as primeiras experiências no ambiente escolar, por exemplo, nos Estágios 
Supervisionados, pouco se vê a implementação de metodologias diversificadas, 
e algumas das justificativas é a falta de tempo para planejamento das aplicações, 
carência de recursos financeiros para confecção ou compra de materiais, e a in-
suficiência em relacionar os conteúdos com os recursos, consequência de muitas 
das vezes não se ter uma formação continuada para estes docentes.

Dentro dessa perspectiva,  pesquisar ou elaborar meios metodológicos 
que possam servir como auxílio didático e como uma forma de tornar o ensino 
matemático mais dinâmico e interativo se faz necessário. Dessa forma, os jogos 
se tornam uma ótima ferramenta para se trabalhar o ensino da Matemática, 
levando em consideração a alta capacidade que os mesmos tem em provocar a 
concentração, interação entre participantes e o aumento de raciocínio.

Entende-se que atualmente os jogos se tornaram itens que fazem parte 
da vida cotidiana dos alunos, sejam eles crianças, ou jovens adolescentes, e com 
isso, utilizá-los como recurso pode contribuir para o ensino e aprendizagem de 

1 Graduando; UFPA, Campus de Bragança, Pará, Brasil. E-mail: jaco.quadros@braganca.
ufpa.br.

2 Doutorado; UFPA, Campus de Bragança, Pará, Brasil. E-mail: lenefarias@ufpa.br.

3 Doutorado; UFPA; Campus de Bragança, Pará, Brasil. E-mail: marlynunes@ufpa.br.
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Matemática. Como objetivo, o presente trabalho propõe-se a apresentar o jogo 
“Algebricando – Monômios e Polinômios” como um recurso didático que pode-
rá ser utilizado por professores nas aulas de Matemática, mais especificamente 
quando relacionado ao campo temático algébrico, levando em consideração que 
a álgebra é uma das vertentes que mais sofre rejeição por parte dos alunos, pois 
é nela que há a junção dos números e variáveis, o que muitas das vezes não é 
bem vista pelos alunos, logo é necessário um trabalho metodológico que possa 
contribuir para essa desmistificação. 

Acreditamos que a utilização do jogo irá promover uma série de benefícios, 
como a revisão de assuntos já vistos anteriormente e a assimilação de novos conteú-
dos, ou seja, para se ter êxito será necessário a aprendizagem do conteúdo algébri-
co envolvido, além de tornar o ensino e aprendizagem mais dinâmico e agradável, 
contribuindo assim para a construção de uma nova visão em relação a Matemática.   

2. Os jogos  matemáticos como possibilidades  para o ensino da Matemática

Diferentemente dos primórdios da educação, atualmente se discute bas-
tante sobre a implementação de novas metodologias de ensino, principalmente 
no que tange a Educação Matemática, levando em consideração a grande difi-
culdade que o ensino e aprendizagem dessa área do conhecimento atravessa, 
por ser vista por alguns estudantes como uma das integrantes das ciências exatas 
mais dificeis, e com isso acabam tendo um certo “desprezo” ou certa “indiferen-
ça”, sem muitas das vezes terem um real interesse em aprendê-la de fato. 

Diante disso, é indispensável apresentar mecanismos que possam auxiliar 
docentes, egressos e discentes, pois,

[...] utilizar recursos didáticos no processo de ensino-aprendizagem é im-
portante para que o aluno assimile o conteúdo trabalhado, desenvolvendo 
sua criatividade, coordenação motora e habilidade de manusear objetos 
diversos que poderão ser utilizados pelo professor na aplicação de suas 
aulas. (SOUZA, 2007, p. 112-113).

Vale ressaltar que antes de qualquer iniciativa pedagógica, os materiais 
manipulativos devem ser pensados e adaptados ao conteúdo ministrado, e tam-
bém se faz necessário que a metodologia a ser utilizada esteja adequada ao nível 
e perfil da turma em que se está trabalhando, além de suas particularidades, para 
que dessa forma o objetivo seja alcançado. Cumprindo todas essas etapas, os 
jogos se tornam ótimas ferramentas para se trabalhar em sala de aula, visto que, 
os estudantes possuem familiaridade e prática, fazendo com que as aulas sejam 
mais agradáveis e dinâmicas. Além disso,

Os jogos se tornam muito importantes no processo de ensino- aprendizagem 
da Matemática, por meio de atividades lúdicas, os estudantes encontram 
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motivação para trabalhar com a imaginação e a criatividade, relacionando 
o abstrato com o real, tornando assim, mais fácil à aprendizagem. (NETO, 
2018, p. 02)

Segundo Grando (2004), “quando são propostas atividades com jogos para 
os alunos, a reação mais comum é de alegria e prazer pela atividade a ser desen-
volvida. O interesse pelo material do jogo, pelas regras e pelo desafio proposto 
envolvem o aluno, estimulando-o a ação”, ou seja, muitas das vezes os alunos es-
peram por uma atividade educacional diferenciada e que envolva algo com o qual 
os mesmos tem familiaridade, mas que muitas das vezes não acaba ocorrendo.

Os jogos também apresentam beneficios que vão além da aprendizagem 
escolar, pois se tratando de uma atividade que é praticada por jovens e crianças, 
o mesmo pode proporcionar a alegria, o aprendizado e o alto desenvolvimen-
to de várias capacidades intelectuais, além da grande produção de experiência. 
Segundo Castanho (2013), “trabalhar com jogos nas aulas de Matemática é uma 
das situações didáticas que contribuem para a criação de contextos significativos 
de aprendizagem para os alunos”, a utilização desse tipo de metodologia torna 
o ambiente escolar mais propício a aprendizagem, pois os alunos se sentem a 
vontade dentro da sala de aula e com o que está sendo proposto, fazendo assim, 
com que os ensinamentos sejam absorvidos de forma natural.

No que tange a resolução de problemas, os jogos devem ser aplicados 
como uma forma geradora de situações problemas que possam fazer os alunos 
se sentirem desafiados, e irem em busca de soluções colocando em prática todos 
os seus conhecimentos. Em relação a isso,

O jogo propicia o desenvolvimento de estratégias de resolução de proble-
mas na medida em possibilita a innvestigação, ou seja, a exploração do 
conceito por meio da estrutura matemática subjacente ao jogo que pode 
ser vivenciada pelo aluno quando ele joga, elaborando estrátegias e testan-
do-as afim de vencer o jogo. O cerne da resolução de problemas está no 
processo de criação de estratégias e na análise, processada pelo aluno, das 
várias possibilidades de resolução. (GRANDO, 2004, p. 29).

A inserção dos jogos no contexto educacional, na perspectiva de resolu-
ção de problemas, garante ao processo educativo vários aspectos como a explo-
ração, a explicitação a aplicação e transposição de novas situações problemas do 
conceito matemático ao qual se estar vivenciando.

De um modo geral, quando se analisa a relação entre os jogos e a resolu-
ção  de problemas matemáticos, levando em consideração ambos como estraté-
gia para o ensino, é evidente as vantagens no processo de construção e criação 
de conceitos, por meio de ações estabelecidas entre o professor e o aluno a partir 
das discussões envolvendo a Matemática.

Diante disso, não se pode negar a grande importância que os jogos 
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possuem no desenvolvimento da criatividade. “Ao aluno enquanto jogador, tra-
balha a capacidade de articular perguntas, buscar soluções, avaliar seus com-
portamentos, resolver problemas, e principalmente, a pensar sobre o seu próprio 
ato de pensar, isto é, a metacognição” (FLAVELL, 1975). Ao utilizar os jogos, 
o professor proporciona uma ruptura no modelo tradicional de ensino baseado 
apenas na exposição dos conteúdos, ou seja, o método tradicional de ensino ain-
da é uma barreira que precisa ser quebrada por parte de alguns educadores, pois 
esse método de certa forma inviabiliza a implementação de uma metodologia 
diferenciada, e os jogos tem a capacidade de proporcionar isso. 

No momento em que se propõe trabalhar com os jogos em  sala de aula, é 
importante testá-los, para poder prever as possíveis dificuldades dos alunos, além 
de serem levados em conta dois aspectos: serem interessantes e desafiadores, 
sendo o recurso escolhido nem tão fácil demais e nem tão difícil, para que dessa 
forma, os alunos não se sintam desestimulados ou incapazes de realizar o que se 
está sendo proposto. Segundo Kelber (2011), “durante o jogo, não existem ações 
passivas, todos são ativos durante este processo”. Nota-se que ao jogar, aqueles 
que o fazem apresentam um melhor desempenho frente aos processos de apren-
dizagem, ou seja, no ato de jogar, além da assimilação do conteúdo envolvido, 
também se mostra importante a questão da socialização entre os alunos, onde 
todos  são convocados a participar das atividades.

A criatividade também é o resultado da interatividade com os jogos, o que 
consequentemente acaba ocasionando a autonomia quando necessário, onde 
com isso o aluno pode elaborar regras e estratégias com o intuito  de cumpri-las. 
Esses são pontos que os jogos possibilitam no momento em que são inseridos 
como parte de uma metodologia de ensino.   

No que tange a Álgebra, o recurso poderá ser utilizado por professores 
como um material que pode auxiliá-los nas aulas de Álgebra no Ensino Médio. 
Portanto, ressalta Souza (2007, p.110) que:

[...] o professor poderá concluir juntamente com seus alunos, que    o uso 
dos recursos didáticos é muito importante para uma melhor aplicação do 
conteúdo, e que, uma maneira de verificar isso é na aplicação das aulas, 
onde poderá ser verificada a interação do aluno com o conteúdo. [...] o uso 
de recursos didáticos deve servir de auxílio para que no futuro seus alunos 
aprofundem e ampliem seus conhecimentos e produzam outros conheci-
mentos a partir desses.

Na área da Matemática, a Álgebra é um dos ramos que os alunos de-
monstram uma maior dificuldade, devido a presença da abstração relacionada 
as variáveis (letras). A Álgebra para Brasil (2018) é fundamental para o desen-
volvimento do pensamento algébrico, que por sua vez é “essencial para utilizar 
modelos matemáticos na compreensão, representação e análise [...] de situações 
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e estruturas matemáticas, fazendo uso de letras e outros símbolos” (BRASIL, 
2018), então o papel do professor no ensino dessa temática é desenvolver esse 
pensamento. Ocasionalmente, nos deparamos com os seguintes relatos de alu-
nos “quando aparece letras no meio dos números, eu não entendo nada” ou 
ainda “quem inventou de colocar letras no meio dos números?”, outro seria “se 
é Matemática por que tem letras? Isso não é aula de português”. Esses comentá-
rios, representam a realidade de muitos estudantes, e influenciam outros a temer 
o conteúdo levando ao aumento da deficiência no aprendizado, além de taxar a 
Matemática como um “bicho de sete cabeças”. Diante disso, os jogos podem ter

 [...] uma variedade de propósitos dentro do contexto de aprendizado. Um 
dos usos básicos e muito importante é a possibilidade de construir-se auto-
confiança. Outro é o incremento da motivação [...] um método eficaz que 
possibilita uma prática significativa daquilo que está sendo aprendido. Até 
mesmo com mais simplório dos jogos pode ser empregado para proporcio-
nar informações factuais e praticar habilidades, deferindo destreza e com-
petências. (FERNANDES et al, 1995, p. 02 apud SILVEIRA, 1998, p. 02).

Em suma, o presente trabalho propõe-se a mostrar um exemplo de jogo 
de tabuleiro e como este pode ser um meio para os professores em formação e/
ou atuantes, de ensinar a Matemática de uma forma prazerosa e significativa. 
Segundo Portes e Alves (2014), “a busca por estratégias e recursos para um pro-
cesso de aprendizagem mais prazeroso e significativo é o desafio que professores 
enfrentam, ao abordar conteúdos que estão nos currículos da escola”. Dessa 
forma, o processo de ensino, se torna mais dinâmico e divertido tanto para o 
aluno quanto para  o professor.

Este trabalho tem como objetivo apresentar o jogo “Algebrincando – 
Monômios e Polinômios” como recurso pedagógico para o ensino de monô-
mios e polinômios, produzido pelos graduandos voluntários do projeto de ensi-
no LAPINMAT, visando a melhoria do ensino e aprendizagem em Matemática 
na Educação Básica.

3. Metodologia

O Laboratório Pedagógico de Informática e Matemática (LAPINMAT), da 
Universidade Federal do Pará (UFPA) – Campus de Bragança, tem por objetivo 
principal elaborar e construir objetos e/ou jogos que elucidem os conceitos matemá-
ticos voltados para a graduação. Porém, com a colaboração de professores do Ensino 
Básico no projeto, passou também a engloba nas construções, tópicos da Educação 
Básica. Com base nessa nova abordagem vários outros jogos surgiram, aumentando 
assim a atuação e contribuição do laboratório com a comunidade acadêmica.

Então, pensando em todos os benefícios que os jogos proporcionam, 
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juntamente com os  participantes do LAPINMAT, foi desenvolvido o jogo cha-
mado “Algebrincando - Monômios e Polinômios” com o intuito de ser um su-
porte metodológico para o ensino matemático algébrico, além de proporcionar 
o desenvolvimento de inúmeras habilidades como raciocínio lógico, concentra-
ção, criação de estratégias e tomada de decisão.

4. O jogo

A construção do jogo Algebrincando ocorreu por meio do método de 
pesquisa  participante, com a colaboração de voluntários do LAPINMAT, alu-
nos do curso de licenciatura em Matemática da UFPA, Campus Bragança. A 
idealização do jogo realizou-se durante reuniões onde se discutiu sobre a possi-
bilidade de criar-se um jogo que uniria conceitos algébricos e cooperação entre 
os alunos, tal jogo a princípio teria o formato de um quiz4. A elaboração do ma-
terial foi descrita em etapas: escolha do conteúdo, compreensão do jogo, testes 
do protótipo e desenvolvimento do layout das cartas e tabuleiro.

Durante os encontros com os colaboradores do LAPINMAT, discutimos 
sobre a produção de novos recursos pedagógicos, que abordassem tópicos traba-
lhados na educação básica, optamos pela busca dos que mais apresentam  difi-
culdade de compreensão por parte dos alunos. Diante disso, notamos que den-
tre os relatos de experiências vivenciadas pelos graduandos, tanto nos estágios 
supervisionados quanto no decorrer de suas trajetórias acadêmicas, destacou-se 
as dificuldades na aprendizagem de álgebra, principalmente nas operações com 
monômios e/ou polinômios. A maioria dos estudantes da Educação Básica di-
zem que é extremamente difícil compreender as contas quando existe o envol-
vimento de letras e números, e não entendem o porquê de estudar tal assunto e 
nem o seu real propósito.

Pensando nisso, ao pesquisarmos materiais que pudessem servir de inspi-
ração, o jogo “Mega Milionário”5, nos chamou a atenção, pois envolvia pergun-
tas de conhecimentos gerais com um tabuleiro de   casas que eram avançadas 
a cada resposta correta, e ainda apresentava níveis de dificuldade conforme os 
jogadores progrediam. Depois que conseguimos um exemplar do jogo, nos re-
unimos novamente para jogar e entender o funcionamento, com   o intuito de 
preparar a melhor abordagem do conteúdo proposto com o jogo, bem como 
montar os modelos que utilizaríamos para a formulação das perguntas.

Escolhidos os modelos de pergunta, iniciou-se a confecção dos protótipos 

4 Quiz é o nome de um jogo com questionários que tem como objetivo fazer a avaliação dos 
conhecimentos sobre determinado assunto.

5 Jogo de tabuleiro criado pela Toia Brinquedos composto por 810 perguntas de conheci-
mentos gerais.
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para teste do jogo. Foi construido a primeira versão manualmente, com mate-
riais de baixo custo, como cartolinas e canetas, também foi decidido os níveis de 
dificuldade de cada pergunta afim de separá-las para cada cor (verde, amarela 
e vermelha). Ao todo foam elaboradas 288 perguntas sendo; 120 perguntas de 
nível fácil, 96 de nível médio e 72 de nível difícil. Os níveis de dificuldade estão 
relacionados a assuntos vistos no Ensino Fundamental do 7º ao 9º ano, bem 
como alguns temas do Ensino Médio, dentro do ramo da álgebra. Esses tópicos 
estão em conformidade com Brasil (2018), conforme o quadro 1.

Quadro 1 – Níveis de dificuldade de acordo com a divisão dos tópicos.

Níveis Série/ano Assuntos

Fácil 7º e 8º

•	 Linguagem algébrica: variável e incógnita;
•	 Equações polinomiais do 1º grau;
•	 Valor numérico de expressões algébricas;
•	 Equação polinomial de 2º grau do tipo 𝑎𝑥2 = 𝑏.

Médio 9º
•	 Expressões algébricas: fatoração e produtos notáveis;
•	 Resolução de equações polinomiais do 2º grau por 
meio de fatorações.

Difícil Ensino médio

•	 Funções afim e suas representações
•	 Problemas com função afim;
•	 Resolução de equação do 2º grau;
•	 Problemas com equações do 2º grau;
•	 Valor numérico de um polinômio;
•	 Igualdade de polinômios;
•	 Operações com polinômios;
•	 Equações polinomiais.

Fonte: Própria dos Autores (2022)

   Figura 2 - Esboço Inicial do Tabuleiro            Figura 3 - Protótipo Inicial do Tabuleiro

   
Fonte: Arquivo do LAPINMAT (2022)

Por fim, para desenvolver o layout final das cartas e do tabuleiro, utiliza-
mos a plataforma de design gráfico disponível de forma online e em dispositivos 
móveis chamado Canva, o site pode ser acessado por meio do link: https://



FORMAÇÃO DE PROFESSORES(AS), UNIVERSIDADE E EDUCAÇÃO BÁSICA
C O N t R I B U I Ç õ E S  P A R A  A S  ( t R A N S ) F O R M A Ç õ E S  N O  E N S I N O  -  V O l U M E  1

195

www.canva.com/

     Figura 4 - Tabuleiro do jogo                             Figura 5 – Designer Final das Cartas

Fonte: Arquivo do LAPINMAT (2022) 

Figura 6 - Designer final das cartas, frente e verso     Figura 7 - Designer das Cartas de Ajuda

               

Fonte: Arquivo do LAPINMAT (2022)

4.1 Algebricando – Monômios e polinômios

Objetivo: Chegar ao fim do tabuleiro antes dos adversários, respondendo à per-
guntas durante o processo;
Composição: 1 tabuleiro com roleta, 4 pinos, 104 cartas sendo; 40 cartas verdes, 
32 cartas amarelas, 24 cartas vermelhas e 8 cartas de ajuda;
Público Alvo: Alunos das turmas do Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano).
Instruções:
- A partida pode ser disputada por 2 ou 4 participantes, ou pode-se formar gru-
pos (com 2 a 4 pessoas) para a disputa, permitindo a socialização do conteúdo 
entre os jogadores;
- Escolhe-se um dos participantes para separar as cartas e colocá-las em montes  
com as faces voltadas para baixo, de acordo com as cores: verdes (nível fácil), 
amarelas (nível médio) e vermelhas (nível difícil);
- Cada jogador deve escolher seu pino e posicioná-lo na palavra INÍCIO. O 
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jogador que iniciará a partida será decidido por meio de sorteio ou outro tipo de 
método que estes julgarem apropriado;
- O jogador deve começar a partida girando a roleta com números de 1 a 3, que 
correspondem a perguntas numeradas em cada carta. O próximo jogador a es-
querda deve retirar uma carta do monte correspondente a cor da casa em que o 
jogador está (como este ainda está na casa inicial, a carta retirada será verde) e 
ler a pergunta correspondente ao número sorteado na roleta;
- Caso a pergunta tenha uma figura, o jogador que está lendo deve desenhar em 
um papel a parte para o jogador que irá responder possa visualizar.
- Se o jogador acertar a pergunta avança uma casa, caso contrário perde uma “vida”;
- Durante toda a partida cada jogador terá duas chances de acerto (vidas), caso 
perca  as duas será eliminado da disputa. Além disso, também terão direito à 
duas cartas de ajuda: a carta PULAR A PERGUNTA, que permite ao jogador 
sortear outra carta, e a carta TENTAR DE NOVO, que permite ao jogador ten-
tar novamente caso  erre a pergunta;
Vence a partida o jogador que chegar primeiro ao fim do tabuleiro.

4.2 Análise e Discussão dos Resultados

O tabuleiro se mostrou uma idéia vantajosa, pois ele permite adaptar de 
uma forma mais variada o assunto escolhido, oferecendo múltiplos formatos 
de perguntas e níveis de dificuldade. Levando-se em consideração também, que 
o público em geral já jogou ou ouviu falar de algum jogo de tabuleiro, como: 
banco imobiliário, xadrez, batalha naval, war, dentre outros. Além da grande 
facilidade de se adquirir materiais necessários para a confecção desse recurso.

Na prática de qualquer jogo, seja ele matemático ou não, se faz necessário 
o conhecimento de regras e tudo o que envolve a recreação em questão, para que 
dessa forma se possa elaborar estratégias e ter êxito, e quando há a inclusão dos 
jogos no ensino da Matemática, o pensamento envolvido não  é  diferente, pois 
há a necessidade de se aprender por parte dos alunos o conteúdo matemático 
envolvido. Onde também, a prática do jogo no âmbito educacional proporciona 
ao alunos o ganho de habilidades, como  grande aumento do raciocínio lógico.  

Segundo Grando (2004), o jogo propicia o desenvolvimento de estratégias 
de resolução de problemas na medida que também possibilita a investigação, a 
exploração do conceito por meio da estrutura matemática subjacente ao jogo 
que pode ser vivenciada pelo aluno quando ele joga, elaborando estratégias e 
testando-as afim de vencer o jogo, ou seja, é apresentado ao aluno uma  situação 
problema envolta de regras que o mesmo vai dentro das possibilidades, resolver 
o que está sendo pedido, desenvolvendo assim altas capacidades mentais.

É através do jogo que o aluno é capaz de atribuir aos objetos significados 
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diferentes; desenvolver a sua capacidade de abstração e começar a agir 
independentemente daquilo que vê, operando com os significados diferentes da 
simples percepção dos objetos. Para Macedo (2000), 

[..] a metodologia de Jogos Matemáticos é uma alternativa para o ensino 
de Matemática que vem se destacando na literatura como facilitadores da 
aprendizagem. Possibilitam a produção de uma experiência significativa 
para os alunos, tanto em termos de conteúdos escolares, como desenvolvi-
mento de competências e habilidades.

 Diante disso, nota-se que a utilização de jogos como recurso no ensino da 
Matemática é algo vantajoso, vantagens essas defendidas por muitos estudiosos 
da área, pois o ato de jogar não pode ser visto apenas como algo que se utiliza 
para passar o tempo, pode sim ser utilizado como um meio facilitador de conhe-
cimento e aprendizagem, principalmente na área da Matemática.  

“Ao jogar e discutir partidas, muitos conceitos são reavaliados, bem como 
diferentes aspectos do conhecimento são ampliados e aprofundados”, Macedo 
(2000), ou seja, o ato de jogar, além de fixar o tema envolvido, trás de volta te-
mas vistos anteriormente, complementando assim o processo de aprendizagem.   

5. Considerações finais

O recurso didático proposto por este artigo ainda não passou por uma 
aplicação em sala de aula, e como um dos objetivos deste trabalho é apresentar 
um material manipulativo que poderá ser usado por professores afim de ajudá-
-los durante as aulas, acreditamos que este material possa ser uma alternativa 
lúdica que pode melhorar o processo de ensino. Além disso, buscamos destacar 
que o desenvolvimento de jogos durante a formação do professor na graduação, 
pode ser um incentivo e ajuda a mais no uso de mecanismos que os auxiliem du-
rante as aulas. Sem dúvida o temor dos estudantes em um conteúdo tão impor-
tante quanto a Álgebra, foi o que nos levou a pensar neste jogo de maneira que 
fosse viável unir o ato de brincar com o de aprender, e transformar algo que para 
o aluno é uma “coisa sem sentido” em algo prazeroso e esclarecedor alcançando 
a aprendizagem. Portanto esperamos que o jogo Algebrincando possar propor-
cionar aos professores de Matemática mais uma ferramenta que possa ajudá-los 
durante suas aulas, que eles possam adaptá-lo para atender às suas necessidades 
atingindo seus objetivos.
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JOGOS MATEMÁTICOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
VIVENCIADA EM UMA FEIRA MATEMÁTICA 

Divanilce Campelo da Silva1

Edilene Farias Roza2

Marly dos Anjos Nunes3

1. Introdução

A Matemática é considerada, por muitos educandos, como uma área de 
conhecimento de difícil compressão e abstrata, que, por esta razão, dificulta a 
aprendizagem. O insucesso de muitos estudantes é um fator que os leva, cada vez 
mais, a terem certa aversão a essa disciplina, desenvolvendo dificuldades ainda 
maiores com o passar dos anos escolares (PACHECO; ANDREIS, 2018). Tais di-
ficuldades dos alunos podem estar associado à metodologia utilizada pelo profes-
sor. Diante disso, é necessário oferecer condições de aprendizagem aos educandos 
a partir de novas experiências, dinâmicas e atrativas, que valorizem o seu conheci-
mento, pois nem todos aprendem igual e nem tão pouco com os mesmos recursos. 

Desta maneira, em contraposição ao método tradicional, no qual os estudan-
tes tendem a ter uma postura passiva de recepção de teorias, as metodologias ativas 
propõem o movimento inverso, isto é, assumem um papel ativo na aprendizagem, 
posto que têm suas experiências, saberes e opiniões valorizadas e como ponto de 
partida para construção do conhecimento (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017).

Assim, dentre as diversas estratégias que podem ser utilizadas para promover 
a metodologia ou aprendizagem ativa, daremos destaque à gamificação. Quando a 
gamificação é pensada como meio para a interação dos alunos com o docente, dos 
estudantes com o conteúdo e dos aprendizes com os seus colegas de turma ela se 
torna desejável em um ambiente educacional dinâmico e multimodal, permitindo a 
fluidez do conhecimento na sala de aula, de forma rápida e eficiente. Neste sentido, 
é que o uso da gamificação pode ser um meio para engajar pessoas, motivar ações, 
promover conhecimento e resolver problemas (COTTA ORLANDI et al., 2018).

Nicola e Paniz (2017) acrescentam ainda que através da utilização de 
jogos é possível observar e desenvolver no aluno a aprendizagem de diversas 

1 Graduação; UFPA – Campus de Bragança; e-mail: divacampelo2@gmail.com.

2 Doutorado; UFPA – Campus de Bragança; e-mail: lenefarias@ufpa.br.

3 Doutorado; UFPA – Campus de Bragança; e-mail: marlynunes@ufpa.br.
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habilidades tais como: tomada de decisões, cooperação, respeito às regras, tra-
balho em equipe, dentre outras. É possível, fazendo uso de atividades lúdicas, 
promover a motivação no aluno para que ele participe da aula de forma espontâ-
nea, desenvolvendo o senso de cooperação, socialização, relações de afetividade, 
além de possibilitar melhor compreensão do conteúdo.

Diante disso, com o intuito de tornar o ensino de matemática mais atrati-
vo, este trabalho, propôs a confecção, utilização e a apresentação de dois jogos, 
denominados de “jogo da potência” e “tabuleiro matemático”, com a finalidade 
de trabalhar os conteúdos que os alunos do 6º ano tiveram mais dificuldade, os 
quais são: potenciação e as operações básicas. 

Em face dessas considerações, objetivamos analisar as contribuições de dois 
jogos matemáticos como auxiliadores no processo de ensino e aprendizagem, a 
partir da 1ª feira matemática realizada em uma escola municipal de Bragança-PA. 
Bem como, descrever as experiências vivenciadas durante a 1ª feira matemática, 
examinar os conteúdos explorados como facilitadores de aprendizagem no con-
texto dos jogos e avaliar a opinião dos alunos sobre os jogos desenvolvidos.

2. Metodologia

O processo metodológico foi realizado na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Francisco Alves dos Reis, localizada na Rodovia Dom Elizeu 
(Bragança-PA), distante aproximadamente 08 km da sede municipal.

Os sujeitos da pesquisa foram 09 alunos, de uma turma do 6º ano do 
Ensino Fundamental, do turno matutino, com público predominantemente 
masculino, com idades que variam entre 11 a 15 anos.

Para garantir o anonimato dos discentes, eles serão identificados pela le-
tra A, seguida de números que variam de 1 a 9. Esta identificação será mantida 
conforme a necessidade de discussão do trabalho.

Marconi e Lakatos (2018) classificam a pesquisa quanto: ao método em-
pregado (qualitativa ou quantitativa), à finalidade (básica ou aplicada ou am-
bas); à realização dos objetivos (descritiva, exploratória ou explicativa) e ao seu 
delineamento (bibliográfica, documental, experimental, estudo de caso, levan-
tamento de campo, pesquisa ação, pesquisa participante, etc). Assim, tendo por 
base a classificação dessas autoras, o trabalho é caracterizado como uma pes-
quisa qualitativa, é aplicada, descritiva e é uma pesquisa ação, respectivamente.

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados da pesquisa foram, a obser-
vação participante, a produção dos alunos e um questionário para avaliação das ati-
vidades desenvolvidas com questões fechadas e abertas, segundo a classificação de 
Marconi e Lakatos (2018). Os dados foram avaliados através da técnica de análise 
de conteúdo, a qual abrange as seguintes fases: pré- análise, exploração do material, 
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tratamento dos resultados obtidos e interpretação (MARCONI; LAKATOS, 2018).

2.1. Etapas da pesquisa

A 1ª Feira matemática surgiu através do concurso “Escola Destaque” rea-
lizado pela Prefeitura Municipal de Bragança-PA. O professor juntamente com 
a gestão da escola decidiu participar do concurso e propuseram desenvolver jo-
gos com materiais de baixo custo. 

Para a construção dessa pesquisa foram adotadas cinco etapas que serão 
descritas a seguir:

A primeira, consistiu na organização da 1ª Feira Matemática, onde o pro-
fessor distribuiu as turmas (6º ao 9º ano do ensino fundamental) que cada gra-
duando ficaria responsável para desenvolver os jogos matemáticos. Participaram 
4 turmas, portanto, 4 graduandos. Para esta pesquisa, utilizou-se como sujeitos 
apenas o 6º ano, visto que foi a turma que a autora do trabalho ficou responsá-
vel. Essa etapa também foi constituída de revisão bibliográfica e a seleção dos 
jogos que seriam desenvolvidos.

A segunda etapa, foi o momento de confecção com os alunos, sendo um 
dia para produção de cada jogo. Devido ao pouco tempo, decidimos confeccio-
nar dois, um denominado de “Jogo da potência” e o outro “Tabuleiro matemá-
tico”, ambos foram escolhidos e adaptados de acordo com a dificuldade que os 
alunos apresentavam segundo o professor que os acompanhava ao longo das au-
las. Assim, os conteúdos escolhidos foram potenciação e as operações básicas.

Na terceira etapa, foi a culminância da 1ª Feira matemática, onde os alunos 
apresentaram suas produções e jogaram com os participantes, os quais foram: 
professores de outras disciplinas, alunos de outras turmas, pais e os avaliadores do 
projeto, que estiveram representando a Secretária Municipal de Educação. 

Na quarta etapa, foi realizada a aplicação de questionário para avaliar a 
opinião dos alunos sobre as estratégias desenvolvidas.

A última etapa, consistiu na análise do material com posterior descrição 
dos resultados e as considerações finais da pesquisa.

2.2. Apresentação dos jogos matemáticos

O “jogo da potência”, que pode ser visualizado na figura 1 (A), trata-se de 
uma adaptação do popular “jogo da velha”, ele possui regras extremamente simples, 
que não traz grandes dificuldades para seus jogadores e é facilmente aprendido.

O tabuleiro é uma matriz de três linhas por três colunas. Cada jogador 
escolherá uma cor para marcação. E estes jogarão alternadamente, uma mar-
cação por vez, numa lacuna que esteja vazia. No tabuleiro estarão as possíveis 
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respostas, e nos círculos estarão as perguntas. O objetivo é que o aluno consiga 
relacionar cada pergunta a sua resposta sobre o conteúdo de potenciação corre-
tamente, de maneira que consiga fazer três círculos da mesma cor em linha, seja 
horizontal, vertical ou diagonal, e ao mesmo tempo, quando possível, impedir o 
adversário de ganhar na próxima jogada. Se os dois jogadores jogarem sempre 
da melhor forma, o jogo terminará em empate.

Figura 1- Jogo da potência (A) e Tabuleiro matemático (B)

Fonte: Própria das autoras (2022)

O segundo jogo desenvolvido foi o “Tabuleiro matemático”. Antes de 
iniciar o jogo, a turma deve ser dividida em até 5 equipes, posteriormente os 
representantes de cada equipe tem que tirar o maior número no dado para ver 
quem será o primeiro a jogar. Após ter definido isso, na sua vez, o jogador lança 
o dado e andará sobre o tabuleiro, que pode ser observado na figura 1(B), casa a 
casa, o número sorteado. Quando o jogador terminar seu movimento em uma 
casa onde exista um número, a equipe a qual ele representa deverá conferir no 
texto da carta se trata-se de uma pergunta, e então o grupo deverá respondê-la, 
ou uma ação. Dependendo do comando da carta, o jogador poderá avançar ou 
permanecer. Finalizando essa sequência, o próximo jogador iniciará a sua par-
tida dando continuidade ao jogo. Vence quem chegar primeiro no número 15.

Vale ressaltar que durante o percurso no tabuleiro, os jogadores podem ser 
premiados, como exemplo, “você tirou boas notas na prova de matemática, vá 
para o podium e receba o seu troféu” ou punidos como exemplo, “você não está 
tirando boas notas, volte a escola e preste atenção nas aulas de matemática!”, 
conferindo ao jogo maior dinamicidade e interatividade.
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3. Resultados e discussão

As respostas dos alunos às questões do questionário foram agrupadas em 
categorias e são apresentadas a seguir. No Quadro 1, pode-se observar as respos-
tas das questões 1, 2, 3 e 4. Na primeira questão, o intuito era saber a opinião dos 
alunos sobre a utilização de jogos com mais frequência na disciplina.

Quadro 1- Categorias elencadas a partir das repostas das questões 1, 2, 3 e 4 e o quantitativo 
de alunos por categorias

1-O que você acharia se o professor utilizasse com mais frequência jogos 
para auxiliar na disciplina?

Categorias Número de alunos Alunos

Aprendizagem 3 A1, A2 e A5 

Legal 3 A3, A7 e A9

Ensinar 1 A4 

Diversão 2 A6 e A8

2- O que você achou sobre a confecção dos jogos para a 1º Feira Matemática?

Aprendizagem 3 A1, A4, e A9

Legal/ Interessante 3 A2, A3 e A7

Diversão 2 A6 e A8

Incerteza 1 A5

3- As atividades da 1º Feira Matemática ajudaram você a entender melhor o conteúdo?

Sim 9 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9

Não 0

4- Qual jogo você mais gostou?

Tabuleiro matemático 6 A1, A2, A3, A4, A8 e A9

Jogo da potência 3 A5, A6 e A7

Fonte: Própria das autoras (2022)

Dessa forma, obteu-se as seguintes respostas.
A1- “Eu acharia que com os jogos seria melhor para aprender”.
A4- “Eu acharia legal porque a gente ensina as outras pessoas”.
A6- “Eu gostaria mais, porque a gente brincava e resolveria contas”.
A7- “Eu acharia muito legal”. 
A8- “Se matemática é bom, imagina se botasse jogos, seria ótimo”.
Podemos verificar que na questão 1, a maioria dos estudantes destacam 

o caráter lúdico dos jogos e sua contribuição na aprendizagem, corroborando 
com Druzian (2007), onde afirma que “o jogo é uma forma de oportunizar aos 
alunos uma maneira descontraída de promover a aprendizagem”. Além disso:
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A introdução de jogos matemáticos como estratégia de ensino e aprendi-
zagem na sala de aula é um recurso pedagógico que apresenta excelentes 
resultados, pois desenvolve a criatividade, o raciocínio lógico, possibilita a 
elaboração de estratégias por meio de uma matemática prazerosa e quebra 
da monotonia das aulas, além de promover a interação social entre os alu-
nos. (CARNEIRO et al., 2015, p. 5). 

A aluna A4, ressalta um ponto interessante onde ela acrescenta a possi-
bilidade de ensinar outras pessoas através dos jogos. Acredita-se que ela asso-
ciou ao momento em que os educandos apresentaram suas produções e jogaram 
com os participantes durante a feira. Essa visão traz a perspectiva construtivista 
porque prioriza a participação e interação dos alunos na aprendizagem do con-
teúdo, pois ao mesmo tempo em que aprendem, ensinam num processo cole-
tivo de construção de conhecimento. Levando-se em consideração os estudos 
do Dr. Willian Glasser: “aprendemos...95% do que ensinamos a outras pessoas 
(GLASSER, 1999)”. Percebe-se que quanto mais ativo o estudante for em suas 
práticas, maiores são as possibilidades de aprendizagem real. Dessa maneira, 
entende-se que ensinar alguém leva vantagens em relação à leitura de um livro, 
por exemplo, em termos de aprendizagem. Segundo sua pesquisa, quando en-
sinamos a outras pessoas aprendemos 95% de todo conteúdo apresentado, em 
contrapartida a leitura do livro levaria ao aprendizado de 10% do conteúdo lido.

Desde a confecção buscou-se explorar as operações básicas, visto que eles 
deveriam utilizar a régua para construir os tabuleiros de 45 cm x 45cm, sendo que 
o instrumento de medida usado media até 30 cm, ou seja, precisariam somar ou 
subtrair, depois dividir para obter 9 quadradinhos, em seguida multiplicar para saber 
quantos círculos de cores diferentes cada jogador precisaria, etc. Podemos perceber 
que a etapa de confecção também é importante na aquisição de conhecimento, as 
vezes nos preocupamos apenas com o resultado e não valorizamos o processo.

Consideramos que a etapa da confecção dos jogos, foi a mais desafiadora 
para os alunos, pois estes defrontaram-se com a necessidade de sair da zona de con-
forto, visto que não se deparam com algo pronto como geralmente estão acostuma-
dos, eles deveriam elaborar também as perguntas dos dois jogos. Nesse sentido, con-
cordamos com Freire e Faundez (1998), quando afirmam que as perguntas devem 
receber atenção especial, pois “a origem do conhecimento está na pergunta, ou nas 
perguntas, ou no ato de perguntar”. Assim, tanto para o “jogo da potência” quanto 
para o “tabuleiro matemático”, eles procuraram associar as questões ao seu cotidia-
no. Ou seja, como moram na área rural, muitas famílias criam galinha, pato, porcos, 
também fazem cultivo de laranja, açaí, etc. Diante disso, certamente os conteúdos 
fizeram mais sentido para eles. Lambach e Marques (2014), destacam que:

Contextualizar um conteúdo é relacionar o conhecimento entre o aluno 
e o objeto, e a contextualização busca um significado ao conhecimento 
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escolar, possibilitando ao aluno uma aprendizagem com sentido e relevân-
cia para o dia a dia.

Perante o exposto, com o intuito de compreender suas opiniões sobre a 
confecção dos jogos (questão 2), algumas respostas serão transcritas a seguir.

A1- “Eu gostei, porque mesmo brincando nós também aprendemos”.
A5- “Eu achei um pouco bom e um pouco ruim”.
A6- “Eu achei bacana, porque a gente se diverte”.
Trazendo um possível significado para a resposta do A5, o momento da 

confecção é bem divertido como o A1 e A6 afirmam, no entanto, devido ao pouco 
tempo que tínhamos pode ser que o lado negativo da resposta desse aluno, seja o 
fato de que o processo de produção seja um pouco cansativo. No entanto, acre-
ditamos que mais cansativo seja está frequentemente na condição de passividade 
durante as aulas, onde não há recursos diferenciados que chamem a atenção dos 
alunos para o conteúdo ministrado e isso acaba virando uma rotina enfadonha.

As respostas da questão 3, corroboram com o que já foi discutido no tra-
balho visto que, todos concordaram que as atividades desenvolvidas ao longo da 
1º Feira Matemática ajudaram a fixar o conteúdo.

O quadro 1, nos mostra que o jogo do “tabuleiro matemático” foi o que 
eles mais gostaram. O fato de os alunos terem gostado mais desse jogo, pode es-
tar associado a dinâmica que este propõe. Além disso, a cooperação, o trabalho 
em equipe, a competição saudável, o bom humor e alegria estiveram presentes. 
Esses dois últimos segundo Costa (2020, p. 39):

... são ferramentas estimulantes para a aprendizagem e entendimento do 
conteúdo. Da mesma forma, o espírito de trabalho em equipe é o com-
bustível para a fixação das informações. Os alunos vivenciam o conteúdo 
e podem trabalhar a autoconfiança ao tomar decisões e desenvolver habi-
lidades para cooperar com o grupo. Passam, inclusive, a se expressarem 
melhor tanto oralmente quanto na escrita.

4. Conclusões

No que concerne à educação, certamente, não existe receita pronta ou um 
método ideal para ensinar, mas existem alguns caminhos potencialmente mais 
favoráveis do que outros, de modo que venham contribuir para atuar em situa-
ções de ensino e de aprendizagem levando-se em conta o ritmo de cada aluno. 
Um desses caminhos que podem ser seguidos, é o uso de jogos em sala de aula.

Assim, a experiência vivenciada durante a 1ª feira matemática oportuni-
zou refletirmos que os jogos é uma metodologia que promove uma melhoria no 
ensino, haja vista que ao aplicá-la o aluno tem a possibilidade de torna-se um 
sujeito ativo na produção da sua aprendizagem.
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Através dos resultados, foi perceptível que os alunos ficaram satisfeitos 
quanto a proposta desenvolvida, pois as estratégias auxiliaram na aprendizagem 
dos conteúdos de potenciação e das operações básicas, promoveram aulas mais 
dinâmicas e atrativas, refletidas em maior atenção, participação e interesse dos 
alunos, além disso, permitiu verificar que o trabalho em grupo foi especialmen-
te proveitoso, pois eles conseguiram desenvolver algumas habilidades como a 
autoconfiança, a cooperação e comunicação ao expressar seus conhecimentos. 

Percebemos também que o trabalho foi bem aceito pelo público presente, 
pois promoveu a interação, diversão e possibilitou a aquisição do conhecimento. 
Os benefícios da feira trouxeram como resultado a premiação no concurso “Escola 
Destaque”, sendo este um momento gratificante para todos os envolvidos.
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MODELO MATEMÁTICO PARA ESTIMAR A 
EVOLUÇÃO DOS ÓBITOS POR COVID-19 EM 

PARINTINS NO PERÍODO DE 03/2020 A 03/2022

Carlos Lopes dos Santos 1

 Edilson Barroso Gomes2

Isabel do Socorro Lobato Beltrão3

 Júlio Cézar Marinho da Fonseca4 

1. Introdução 

Este artigo visa apresentar os resultados obtidos no projeto de iniciação 
científica intitulado “Modelo matemático para estimar a evolução dos óbitos 
por SARS-CoV-2 (conhecido popularmente por COVID-19) em Parintins no pe-
ríodo de 03/2020 a 03/2022”, o qual teve como objetivo ajustar o modelo mate-
mático proposto por Stefan Tappe (2020) à realidade do município, descrevendo 
uma projeção dos óbitos ocorridos na cidade, e levando em consideração as me-
didas sanitárias propostas pelo governo municipal. Além disso, como validação 
do modelo, calculamos o coeficiente de Pearson para verificar o quão ajustado o 
modelo está em relação aos dados reais.

A cidade de Parintins é uma ilha, situada no extremo leste do estado do 
Amazonas, distante 372 km da capital Manaus, localizada à margem direita do rio 
Amazonas, acessível somente por meio fluvial ou aéreo. A cidade ganhou projeção 
nacional e internacional devido à realização do Festival Folclórico de Parintins, 
uma disputa de três noites entre os bois de pano Caprichoso e Garantido.

A cidade de Parintins, segundo o último censo, possui cerca de 120 mil 
habitantes, na sede da cidade vivem aproximadamente 80 mil, no entanto, no mês 
de junho quando ocorre o festival folclórico, a cidade recebe um número expres-
sivo de visitantes, dobrando o número da população da ilha. Por conta da grande 
aglomeração que o festival proporciona e também por causa da pandemia, o fes-
tival ficou suspenso nos anos de 2020 e 2021, ocasionando prejuízo econômico à 

1 Graduado em Matemática na Universidade do Estado do Amazonas. 

2 Doutor em Educação/ DINTER UERJ UEA. Professor Física CESP UEA. ebgomes@uea.edu.br.

3 Doutora em Educação em Ciências e Matemática pela UFMT. Professora Matemática CESP 
UEA. ibeltrao@uea.edu.br.

4 Doutor em Geometria pela UFAM. Professor Matemática CESP UEA. jcmfonseca@uea.edu.br.
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cidade, visto que nesse período há uma grande movimentação econômica na ilha. 
Assim, a pandemia do coronavírus que atingiu o mundo de forma avassa-

ladora, não foi diferente em Parintins, forçando-nos a acompanhar e a vivenciar 
inúmeros momentos de tristeza e comoção com as vidas perdidas e as lutas 
diárias com as quais passamos a conviver durante esse difícil período. Para o 
enfrentamento do agente infeccioso, a prefeitura criou um comitê de combate 
ao coronavírus, o qual tomou diversas medidas, por exemplo, toque de recolher, 
fechamento de bares, proibição de aglomeração, uso de máscara, entre outros. 

As medidas iniciaram assim que ocorreu a confirmação da primeira pessoa 
infectada com o coronavírus na cidade de Parintins, em 20 de março de 2020, 
e em seguida, o primeiro óbito do mesmo paciente, em 25 de março do mesmo 
ano. A Prefeitura Municipal de Parintins, por meio do Decreto 017/2020-PGMP, 
adotou primeiramente medidas restritivas de locomoção aos idosos, com objetivo 
de amenizar o risco de contato com o vírus de pessoas com maior vulnerabilidade. 
Nos dias posteriores, a contaminação se alastrou e se fizeram necessárias outras 
medidas de prevenção ao vírus, neste ínterim, surgem questionamentos sobre a 
efetividade das ações propostas pela prefeitura e se seria possível medir quantas 
vidas foram salvas por conta das medidas tomadas. Desse modo, podemos nos 
perguntar: Quais os efeitos dessas medidas durante a pandemia? Quantas vidas 
foram salvas através dessas medidas? Qual a projeção de óbitos até 03/2022? 

No artigo “A Simple Mathematical Model for the Evolution of  the 
Corona Virus” foi publicado pelo matemático alemão Stefan Tappe um mode-
lo matemático que estimou o número de óbitos na pandemia utilizando como 
um dos parâmetros as medidas sanitárias tomadas pelos governos. O eminente 
matemático apresenta um modelo que usa técnicas simples de modelagem e 
que são aplicáveis em uma planilha do Excel. Nesta direção, apresentamos uma 
adaptação do modelo à realidade de Parintins, a fim de responder quais os efei-
tos das medidas de combate a COVID-19 na cidade.

Segundo Tappe (2020), o modelo matemático é feito do jeito mais simples 
possível, a fim de que profissionais de diferentes países possam usar para o com-
bate à COVID-19, além disso, pode ser apresentado para alunos do Ensino Médio, 
uma vez que o artigo relaciona a matemática com a realidade em que o aluno está 
inserido. Após estudos sobre o artigo e leitura de dados, foi possível criar o modelo 
matemático que estima o número de mortes em Parintins por COVID-19 e que 
depende das ações propostas pelo comitê de combate à pandemia. Além do mais, 
o presente artigo resultou de planilhas do Excel contendo os dados da pandemia 
em Parintins e gráficos comparativos dos dados reais e o modelo.

A análise de dados foi do tipo descritivo, uma vez que geralmente, aná-
lises deste tipo, visam compreender as primeiras manipulações realizadas em 
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um estudo, procuramos assim, explorar o comportamento dos dados, e isso foi 
possível através de tabelas do Excel, gráficos e modelo matemático. A coleta 
de dados foi realizada através dos boletins diários divulgados no site oficial da 
prefeitura e nas redes sociais da prefeitura.

2. A pandemia em contexto nacional e local

Os coronavírus são vírus de RNA envelopados, de fita simples e de sentido 
positivo, pertencentes à família de Coronaviridae, ver em Chen et al. Eles causam 
infecções respiratórias geralmente leves, embora sejam ocasionalmente letais. 
Segundo Kwok et al (2019), desde a sua descoberta e primeira caracterização em 
1965, três grandes surtos de grande escala ocorreram, causadas por coronavírus 
emergentes e altamente patogênicos. A “Síndrome Respiratória aguda grave” 
(SARS) em 2003, na China Continental, a “Síndrome Respiratória do Oriente 
Médio” (MERS), em 2012, na Arábia Saudita, e o surto de MERS, em 2015, na 
Coreia do Sul, ver Tang et al (2020).

Figura 1. As esferas são a nova variedade de coronavírus (Sars-CoV-2), isolada de uma 
pessoa infectada nos Estados Unidos e vista por microscopia eletrônica de transmissão.

Fonte: https://revistapesquisa.fapesp.br/novo-coronavirus-no-brasil/

Recentemente, um quarto surto de coronavírus ocorreu em Wuhan, capital 
da província de Hubei e a sétima maior cidade da República Popular da China. 
Um novo coronavírus foi identificado como o agente causador pelas autoridades 
chinesas, em 7 de janeiro de 2020, e em 10 de janeiro de 2020, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) designou o novo coronavírus como 2019-nCoV. 

Em 11 de fevereiro de 2020, o vírus 2019-nCoV passou a se chamar SARS-
COV-2, e a doença por ele causada ficou conhecida por COVID-19. Segundo 
Carlos Fioravanti (2020), no dia 26 de fevereiro, o Ministério da Saúde confir-
mou o primeiro caso de infecção no Brasil (e na América do Sul) do vírus cha-
mado SARS-COV-2, em um homem de 61 anos que tinha viajado para a Itália. 
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Nessa data, o país europeu era visto como um foco da doença, com 322 pessoas 
infectadas e 12 mortes. 

No dia 13 de março, a Secretaria de Saúde do Amazonas confirmou o 
primeiro caso de infecção no Amazonas e no dia 20 de março o primeiro caso 
em Parintins, além disso, o paciente de Parintins evoluiu ao óbito no dia 25 de 
março em Manaus, para onde havia sido transferido por conta do agravamento 
do quadro clinico. Ele era um empresário de 49 anos. 

Algumas intervenções não farmacêuticas (NPIs), incluindo rastreamen-
to intensivo de contatos seguido de quarentena de indivíduos potencialmente 
expostos à doença, e isolamento de infectados, sintomáticos, foram orientadas 
pela Organização Mundial de Saúde, o que não foi diferente em Parintins, pois 
por meio de vários decretos foram executadas as medidas orientadas pela OMS.

As medidas restritivas e intensivas em recursos que contribuíram para a 
prevenção e controle da infecção no município necessitaram de um prazo maior 
para se manter as restrições. Estimar o potencial de transmissão é importante 
para determinar o potencial e a gravidade do surto e assim fornecer informações 
críticas para projetar as respostas à doença em termos de identificação dos mais 
apropriados números básicos de reprodução, que no caso aqui estudado foi o 
das intervenções baseadas em evidências, medidas de mitigação e a determina-
ção da intensidade de tais programas para alcançar a máxima proteção da popu-
lação com o mínimo de interrupção de atividades socioeconômicas. A evolução 
do número de infectados confirmados no município de Parintins pode ser visto 
no gráfico 1 abaixo,

Gráfico 1. Infectados 03/20 a 03/22

Fonte: Projeto Paic 2021/2022.

Sobre o crescimento rápido dos infectados no período de janeiro a mar-
ço de 2021 e janeiro e fevereiro de 2022, hoje sabemos que esse fenômeno foi 
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causado por mutações do coronavírus, conhecidas como delta e ômicron, res-
pectivamente. No gráfico fica clara a mudança de velocidade entre abril de 2021 
a dezembro de 2022, período que coincide com a maior cobertura da vacina 
contra a COVID 19 na cidade de Parintins.

3. O modelo 

Segundo Allman (2004), a linguagem matemática pode ser utilizada para 
projetar uma descrição precisa dos sistemas das ciências biológicas e, portanto, é 
possível afirmar que muitas vezes os sistemas requerem um modelo matemático. 

De acordo com Tang et al (2020), foi reconhecido pela OMS que os mo-
delos matemáticos, principalmente os atuais, desempenham um importante pa-
pel na tomada de decisões baseadas em evidências e também nas formulações de 
políticas de saúde. Os estudos de Tang et al e Stefan Tappe, ambos em 2020, se 
concentraram nas implicações práticas das intervenções das medidas de saúde 
pública tomadas pelos governos. Portanto, o presente estudo foi realizado no 
âmbito da iniciação cientifica para aplicar os modelos elaborados aplicando as-
sim conhecimento adquirido da realidade do município de Parintins.

 4. A matemática do modelo

O modelo que vamos adaptar a nossa realidade é proveniente do trabalho de 
Tappe (2020). O autor realizou uma investigação empírica da cultura chinesa, a qual 
até à época da publicação havia sido o único país que essencialmente superava a cri-
se da COVID-19, e onde o número de mortes devido ao vírus estava se estabilizan-
do. Ele observou que na China uma pessoa infectada que morre, morrerá em média 
17 dias após a infecção, e assim propôs o seguinte modelo para estimar o número de 
óbitos por COVID-19, levando em consideração as medidas governamentais.

No modelo, o número de mortes é uma função D: [t
1
,∞)→ [1,∞), dada 

por , onde t
1
 é o primeiro dia em que são observadas as 

mortes devido à doença em questão. A função L do modelo foi definida por 
meio das seguintes condições: Seja   o ponto que repre-
senta o tempo em que as medidas governamentais começam a mostrar conse-
quências, ou seja, normalmente 17 dias após as medidas governamentais, caso 
da China. Seja  um vetor de pontos do tempo para os quais 
os números de mortes  estão disponíveis a partir dos dados 
coletados. Assumindo que , e denotando por  os 
correspondentes logaritmos ,  A fun-
ção   foi definida como se segue:
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Para constante,  e . Segue da definição 
que   e . Além disso, o modelo foi tomado de 
tal forma que as seguintes afirmações são verdadeiras:

(1) A função L é estritamente crescente, contínua e continuamente 
diferencial. 

(2) A função L é côncava em 
(3) A função D é convexa em  e é côncava em 
(4) O  existe, e L(∞)=L( )+λ. 
Assim,   também existe com 

o que significa que o número de 
mortes se estabiliza, e indica que a crise do coronavírus está essencialmente 
superada. Para que a função L seja continuamente diferencial em  se fez 
necessário impor condições aos parâmetros λ e ν, através de argumentos do cál-
culo diferencial tem-se que, a função L é continuamente diferenciável em T1 se 
e somente se: 

 (3.1)

Consequentemente, o modelo possui apenas os parâmetros (β,λ),  que 
determinam ν por (3.1). Os dois parâmetros (β, λ) tem a seguinte interpretação:

• O parâmetro β ∈ (0,1] é o parâmetro da concavidade de L. Se β = 1, en-
tão, a função L é linear. Caso contrário, a função L é côncava, e o decrescimento 
de β resulta no aumento da concavidade da função L.

• O parâmetro λ > 0 determina quão rigorosas são as medidas go-
vernamentais. Como vimos, o número assintótico de óbitos é dado por 

. Assim, pequenos valores de 
λ indicam medidas governamentais rigorosas, enquanto grandes valores de 
λ indicam apenas medidas governamentais suaves, com a consequência de um 
maior número de mortes em longo prazo.

No caso da China, os parâmetros (β,λ) do modelo foram estimados: β = 
0,6 e λ = ln(3,25). O autor também sugeriu realizar os ajustes dos parâmetros 
para outros países. No caso da Itália, o parâmetro de concavidade é β = 0,65 e o 
parâmetro λ = ln (3.25), pois a Itália na época  ainda estava no primeiro estágio 
da crise da COVID-19, e propôs  as medidas tão rígidas quanto as da China. 
No entanto, normalmente o parâmetro de concavidade é menor que 1 o que 
significa que a função L é realmente côncava, e não linear. Duas exceções são a 
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Alemanha e Reino Unido, onde as estimativas atuais são β=1.

5. O caso do município de Parintins 

Para o caso do município de Parintins, construímos uma planilha 
do Excel alimentando as equações com o modelo proposto e ajustamos os 
parâmetros de acordo com as medidas impostas pelo comitê de 
combate e enfrentamento da pandemia de Parintins.

O primeiro caso de COVID-19 foi confirmado no dia 20 de março 
de 2020, o paciente, um empresário de 49 anos que havia visitado a cidade 
de São Paulo, esse paciente veio a óbito no dia 25 de março, sendo con-
siderado o primeiro óbito registrado no estado do Amazonas.  A partir do 
óbito confirmado, o comitê de enfrentamento publicou medidas preven-
tivas, a vigilância sanitária do município, bem como a polícia militar do 
município ficaram responsáveis pela fiscalização das medidas adotadas.

Figura 2. Boletim Epidemiológico

Fonte: Comitê de enfrentamento em 05/07/2020

Os dados são atualizados pelo comitê às 12 horas através do boletim diá-
rio, figura 2, neste boletim estão disponibilizados o quantitativo de casos notifi-
cados, os casos confirmados e os óbitos, os casos tratados, os casos em tratamen-
tos e os casos monitorados. Para aplicação do modelo, utilizamos o número de 
óbitos durante o período de 03/2020 a 03/2022.  

Além do boletim epidemiológico, a vigilância também disponibilizou o 
mapa epidemiológico até o momento em que a totalidade dos bairros da cida-
de foi afetada pela COVID-19. Na figura 3, temos o mapa do mês de abril de 
2020, em que apenas 7 bairros haviam sido alcançados pelo vírus e com o centro 
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da cidade sendo o bairro mais atingido, o qual está marcado na cor laranja. Em 
julho de 2020, é possível perceber o avanço do vírus, onde o mapa já está quase 
que completamente vermelho, indicando uma maior concentração nesses bairros. 
Cabe ressaltar que os testes para confirmação do vírus levavam até 7 dias para 
serem confirmados ou descartados e que era limitado o número de testes diários. 
Inicialmente, o que se ventila nas rádios do município é que a capacidade foi de 
75 testes, e que posteriormente passou a ser de 200 testes diários, o que claramente 
afetava a estimativa dos casos novos. Em relação aos óbitos também ocorre uma 
diferença entre o dia da morte e a confirmação da morte pelo vírus, entretanto, o 
número de óbitos divulgado reflete a realidade do Município, pois esses números 
passam pela confirmação laboratorial, assim refletindo a realidade. 

Figura 3. Mapa epidemiológico 04/2020  Figura 4. Mapa epidemiológico 07/2020

 Fonte: Comitê de enfrentamento ao COVID-19

Por conta das condições de obtenção dos dados na cidade, escolhemos o 
modelo proposto por Tappe (2020), desta forma, utilizamos os valores para os 
parâmetros  como na tabela 1, e utilizamos a equação 3.1 para obter 

, construímos a planilha durante a execução do projeto e obtemos o gráfico 
2, que compila as estimativas considerando três medidas adotadas pelo comitê 
de enfrentamento.

A escolha de  levou em consideração o ajuste da curva aos dados ini-
ciais e os valores de  foram estimados a partir das medidas impostas, ajustan-
do a curva até sete dias após T

1
, ou T

2
, ou T

3
. 
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Gráfico 2. Modelo para mortes considerando as medidas governamentais

Fonte: Projeto Paic 2021/2022.

As medidas tomadas foram publicadas em forma de decreto, as quais con-
sideramos as mais diretas ao modelo o toque de recolher, a suspensão de even-
tos de qualquer natureza, restrição de ancoragem no porto da cidade, suspensão 
de bares e boates e das aulas na rede municipal e estadual, e o distanciamento 
social em logradouros públicos, lojas etc.. o que gerou primeiramente a estima-
tiva D(t), no gráfico 2, em seguida, se manteve as medidas anteriores e acrescen-
tou–se o uso de máscara, toque de recolher + o uso de máscara, o que gerou 
a estimativa D_1(t) e, por fim, a ampliação do toque de recolher + máscara + 
início da vacinação em Parintins o que gerou a estimativa D_2(t). 

Os decretos eram revisados a cada 15 dias, o comitê se reunia e deci-
dia pela manutenção das medidas, aumento das restrições e afrouxamento das 
medidas, as decisões eram tomadas de acordo com o aumento do número de 
infectados na cidade, vale ressaltar que a cidade possuía dois hospitais, de por-
te médio, e não contava com UTI, além disso, serve como polo para o Baixo 
Amazonas, então se fazia necessário controlar a disseminação do vírus para não 
colapsar o sistema de saúde.

De acordo com a sociedade de Pediatria de São Paulo, o tempo de in-
cubação do vírus estava estimado entre 2 e 14 dias (agência americana CDC). 
Levando em consideração as avaliações do comitê, estimamos que T

1
 no modelo 

pode ser considerado de 15 dias após as medidas serem divulgadas. Os primeiro 
decretos com medidas mais restritivas são o decreto 017/2020-PGMP de 20 de 
março e o 019/2020-PGMP de 25 de março de 2020, para efeitos do modelo uti-
lizamos o decreto 019/2020-PGMP, visto que este decreto foi publicado em res-
posta à primeira morte pela doença registrada na cidade. Para T

2
 também con-

sideramos 15 dias após o decreto 028/2020-PGMP que trata da obrigatoriedade 
do uso de máscaras em todos os ambientes fechados. O próximo T considerado 
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foi T
3
 tomado 15 dias após o decreto 028/2021-PGMP que aumentou o toque 

de recolher, manteve a obrigatoriedade do uso de máscara até em ambientes 
públicos e também coincide com o início da vacinação no município.

Em virtude do maior conhecimento dos vírus ao longo do tempo, e do 
surgimento de variantes com virulência variada, e a cada nova medida proposta 
contra a pandemia, nós replicamos o modelo de Tappe. Compararmos os re-
sultados das medidas governamentais, de modo que a cada medida publicada 
aplicamos o modelo e assim pudemos comparar o desempenho de cada medida. 
Claramente a estabilidade do modelo se deu na presença da vacinação.

No modelo, o parâmetro   indica o quão rigorosas são as médias, como 
referência temos a China   aproximadamente. Em cada aplicação 
do modelo foram tomados os seguintes valores de referência:

Tabela 1. Valores dos parâmetros

Decreto 17/2020 Decreto 27/2020 Vacinação +Decreto 028/2021

0,6 0,5 0,6

5,5 3,63 0,54

0,005401 0,009328 0,019586

Fonte: Projeto Paic 2021/2022

E possível observar que quanto mais restritiva a medida tomada, menor é 
o valor de . Além disso, os coeficientes de Pearson para cada uma das estima-
tivas em relação ao número real de mortes são, de acordo com a tabela 2: 

Tabela 2. Coeficientes de Pearson

Coeficientes de Pearson

D(t) 0,969212

D_1(t) 0,966806

D_2(t) 0,988368

Fonte: Projeto Paic 2021/2022

E assim, analisamos que o modelo se ajusta bem à realidade, como sugestio-
nado pelo autor, ocorre uma estabilização do número de mortes ao longo do tempo.  

Foi observado durante o desenvolvimento do projeto, que as medidas fo-
ram tomadas em respostas aos picos da infecção por conta do coronavírus, po-
demos verificar no gráfico 2 que o período de maior número de óbitos foi entre 
janeiro e março de 2021, hoje sabemos que estávamos sobre ação de uma nova 
variante, a variante delta, a qual exigiu medidas mais severas por parte da pre-
feitura, neste momento também ocorreu uma grave crise de falta de oxigênio no 
estado do Amazonas, e como ação, no município foram construídas fábricas de 
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oxigênio no maior hospital da cidade. Assim, as medidas se mostraram positivas 
em relação ao controle de óbitos na cidade.

Podemos observar também que sobre a ação apenas do toque de recolher, 
a estimativa para o período modelado era de 438 óbitos, enquanto se conside-
rarmos o toque de recolher (mais rígido) + uso de máscaras, a estimativa era de 
375, por fim, com o acréscimo da vacinação, a estimativa foi de 358 óbitos, o que 
coincide com os dados reais. Dessa forma, podemos afirmar que baseadas no 
modelo de Tappe, as medidas adotadas pelo comitê de enfrentamento reduziu 
as estimativas de mortes em pelo menos 80 pessoas. 

6. Considerações finais

Os coronavírus ocasionalmente levam a grandes surtos, com números de 
reprodução documentados variando de 2,0 a 4,9. Os modelos matemáticos vêm 
sendo de crucial importância para projetar e programar intervenções de saúde 
pública oportunas e eficazes, e colaboraram para medidas como rastreamento 
de contatos, quarentena e restrições de viagem, suspensão de eventos de grande 
massa e o distanciamento entre as pessoas. Neste estudo, adotamos o modelo de 
Tappe (2020) para ratificar os impactos positivos quanto à prevenção de mortes 
das intervenções de saúde pública na infecção do coronavírus.

O modelo do surto, sob as medidas mais restritivas, obteve um coeficiente 
de Pearson de 0,98 refletindo a realidade dos óbitos ocorridos durante o período 
estudado, e concluímos que a estimativa de mortes diminui pelo menos 19% 
através das medidas tomadas pelo comitê de enfrentamento e pelo advento da 
vacina contra o coronavírus. Vale ressaltar que a pandemia ainda não encerrou e 
que existem mutações do vírus que acabam afetando o desempenho do modelo, 
atualmente, as medidas de restrição já não se aplicam mais na cidade e o uso de 
máscara foi flexibilizado, e cerca de 90% da população já recebeu a primeira e 
segunda dose da vacina. Apesar de todos os avanços, as mutações do vírus ainda 
devem deixar a população em alerta, porém até o momento, a estabilidade dos 
óbitos se manteve e a população já vislumbra a volta da vida normal..
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METODOLOGIAS ATIVAS E EDUCAÇÃO ESPECIAL 
E INCLUSIVA: REFLEXÕES SOBRE O USO DA SALA 

INVERTIDA PARA ALUNOS SURDOS NO 
MUNICÍPIO DE BREVES-PA

Vitor Serra Rodrigues1

1. Introdução

A Educação é um dos campos da sociedade que está em constantes altera-
ções relacionadas à tecnologia. O docente tenta cada vez mais trazer novos meios 
e modos acessíveis para que seu aluno tenha uma visão ampliada do que será apli-
cado. Para Roth (2011) “às nações que trabalham para integrar essas novas habili-
dades à prática escolar propiciam, por exemplo, uma relação mais próxima entre 
professores e alunos e um atendimento quase personalizado às necessidades”.

As escolas e instituições de ensino evidenciam como a utilização de re-
cursos tecnológicos podem ser um subsídio e instrumento para as necessidades 
de aprimoramentos no âmbito escolar, e no desenvolver na área socioeducativa 
e da informação.

E uma das grandes formas de materialização dos avanços tecnológicos na 
educação são as Metodologias Ativas, dentre elas a Sala de Aula Invertida, fer-
ramentas que se tornaram nos últimos anos uma grande aliada no que se refere 
a intensificação da aprendizagem, concatenando as interações dos conhecimen-
tos, práticas e habilidades prévias dos discentes, com um objetivo de ressignifi-
cação de novas interpretações destes sobre o mundo.

Como nota-se, é notório o uso das Metodologias Ativas enquanto ferra-
menta que pode contribuir consideravelmente para o avanço da aprendizagem 
dos alunos. Mas com relação aos alunos que apresentam algum tipo de limi-
tação/deficiência física ou mental, de que maneira isso pode ocorrer? E com 
relação aos alunos surdos, de que forma as tecnologias podem auxiliá-los? O 
que os docentes podem fazer no que se refere ao uso das novas tecnologias para 
o processo de inclusão? Neste momento, chega-se a um ponto crucial, que será 

1 Mestrando pelo Programa de Pós-graduação em Educação e Cultura (PPGEDUC) Uni-
versidade Federal do Pará -Campus Universitário do Tocantins/Cametá (UFPA/CUN-
TINS). Bolsista pelo Programa de Ações Afirmativas da Pós-Graduação (PAF-PG) - Fun-
dação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA). E-mail: vitor.rodrigues@
cameta.ufpa.br.
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alvo desta discussão e que foi o norteador desta pesquisa: o uso da Sala de Aula 
Invertida enquanto Metodologia Ativa no processo de inclusão de alunos surdos.

No Brasil, até a década de 1950 o termo Educação Inclusiva era quase 
inexistente. De acordo com Rogalski (2010) apenas a partir de 1970 que certas 
discussões a respeito desta temática foram surgindo. Apenas a partir da década 
de 1970 que certas discussões a respeito desta temática foram surgindo. Com o 
passar dos anos, a temática começou a tornar-se preocupação dos governantes, 
sendo até ser considerada uma inquietação expressa, órgãos normativos, fede-
rais e estaduais que trabalhassem com a inclusão de pessoas com deficiência 
(ROGALSKI, 2010). 

A inclusão ainda é um tema muito contemporâneo e que precisa ainda de 
uma atenção extremamente redobrada. Durante o século XX, houve uma inten-
sificação na luta contra discriminação, havendo até mesmo a criação de leis que 
“garantem” o acesso ao ensino, ao trabalho e à sociedade. 

Segundo Souto (2014, p. 16):

A partir do século XX, gradativamente, alguns cidadãos começam a va-
lorizar o público deficiente [...]. Nesse período histórico corroboram as 
críticas sobre as práticas de ensino da época, conduzindo também a ques-
tionamentos dos modelos análogos do ensino e aprendizagem, gerando 
exclusão no cenário educacional. 

Ainda para Souto (2014) o Brasil apresentou entendimento acerca das 
dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência – PcD – desde o período 
imperial, onde durante este período houveram a criação de duas instituições de 
importância – O Imperial dos Meninos Cegos (1854) – atual Instituto Benjamin 
Constant (IBC) e o Instituto dos Surdos Mudos (1857) – atual Instituto Nacional 
da Educação dos Surdos (INES).

Em 1973, criado pelo MEC (Ministério da Educação), o Centro Nacional 
de Educação Especial (CENESP) ficou encarregado por gerenciar a educação 
especial no Brasil, sendo este influenciado pela égide integracionista, o que im-
pulsionou as ações educativas voltadas às pessoas com necessidades especiais e 
as pessoas com superdotação.

De acordo com Magro e Rodrigues (2007) foi apenas a partir da LDB que 
os alunos com necessidades especiais tiveram a oportunidade de serem atendi-
dos em classes regulares, sem levar em consideração se a instituição é pública ou 
privada. Além do mais, a partir deste marco, ficou determinado que estes alu-
nos deveriam ser acompanhados por professores com especialização, garantindo 
com isso um atendimento adequado.

No entanto, os próprios autores afirmam que este modelo de inclusão en-
contra barreiras que dificultam (chegando até a impossibilitar) a implementação 
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desta forma de inclusão. 

Art. 58 Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a mo-
dalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular 
de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desen-
volvimento e altas habilidades ou superdotação. 
§ Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 
regular, para atender às peculiaridades da clientela da educação especial.
§ O atendimento educacional especializado será feito em classes, escolas 
ou serviços especializados, sempre que, em função das condições especí-
ficas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de 
ensino regular (BRASIL, 1996). 

Concluímos, dessa forma, que o processo de efetivação da educação in-
clusiva foi lenta, e precisa de diversas manutenções. Contudo, a preocupação 
governamental foi fundamentada para que estes avanços pudessem ser mais efi-
cazes, uma vez que a inclusão e educação estão intrinsecamente conectadas, 
já que é no ambiente escolar que a cidadania se solidifica, e onde as gerações 
futuras são formadas, por isso é tão importante que haja a parceria entre as ins-
tituições e as famílias. 

Na atualidade, a educação liberal tradicional está com cada vez menos 
espaço, uma vez que seus métodos já não dão conta das mudanças tecnológicas 
e culturais que invadem as salas de aula. Cada vez, torna-se primordial refletir 
sobre como aderir a esse novo cenário. Para Oliveira (2009, apud PIRES; SILVA, 
2020), o ensino e a aprendizagem vivem um desafio gigantesco, imposto pela 
enorme variabilidade e velocidade das informações, de inúmeras fontes, que tra-
zem sempre novas formas de enxergar o mundo. Educar hoje é extremamente 
complexo, o que exige um ato de repensar de toda a prática pedagógica. 

E é neste cenário que se apresentam as Metodologias Ativas, com uma 
proposta de colocar o aluno como centro no processo de ensino-aprendizagem, 
a partir de estratégias que buscam quebrar o tradicionalismo educacional, a par-
tir da dinâmica, inovação e abertura para a discussão, a proposição e a constru-
ção de novos conhecimentos. 

Para Morin (2013), se o objetivo é fazer com que o aluno seja ativo, não 
faz sentido usar metodologias arcaicas, que não estejam antenadas com as ino-
vações e os cenários impostos pelas mudanças culturais, científicas e tecnológi-
cas. As metodologias ativas vêm justamente para contribuir nesse papel, com 
tarefas complexas e desafiadoras, e que possam trabalhar conceitos como o do 
trabalho em equipe, iniciativa e pensamento crítico.

Mas afinal, qual o papel do professor nas metodologias ativas? Para Freire 
(2002), torna-se um mediador, entretanto, não perde seu protagonismo no processo 
de ensino aprendizagem, já que possibilita as metodologias ativas agem como uma 
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interposição entre os sujeitos que desejam aprender e os objetos a serem conhecidos. 
A criatividade, a coragem e a iniciativa no uso das Metodologias Ativas 

transformam consideravelmente as práticas docentes, o que contribui de manei-
ra efetiva no desenvolvimento dos alunos. Esse desenvolvimento traz, dentre 
diversos benefícios, a capacidade de reflexão dos mesmos sobre as ações que 
realizam; consubstanciando o que se chama de Aprendizagem Significativa. E 
por Aprendizagem Significativa, pode ser retratada como:

Por aprendizagem significativa entendo uma aprendizagem que é mais do 
que uma acumulação de fatos. É uma aprendizagem que provoca uma mo-
dificação, quer seja no comportamento do indivíduo, na orientação futura 
que escolhe ou nas suas atitudes e personalidade. É uma aprendizagem pe-
netrante, que não se limita a um aumento de conhecimento mas que penetra 
profundamente todas as parcelas da sua existência. (ROGERS, 2001, p. 01).

Ainda segundo o autor supracitado, a Aprendizagem Significativa é aque-
la que ocorre quando os alunos são motivados de forma íntima, quando encon-
tram sentido nas atividades que são propostas, nas consultas feitas a eles, nos 
projetos que participam, bem como no diálogo que é realizado entre a atividade 
proposta e os procedimentos que são realizados (ROGERS, 2001).

E essa aprendizagem se corporifica em uma sistemática que envolve três 
movimentos principais: 1 – Construção Individual (o aluno constrói seu cami-
nho); 2 – Construção Grupal (aprendizagem realizada junto com os mesmos 
de sua comunidade) e 3 – Aprendizagem Orientada (quando a aprendizagem é 
construída com alguém mais experiente).

A sala de aula invertida é um método de ensino híbrido descrito pelo 
educador americano Salman Khan. Foi desenvolvida em 2007 por Jonathan 
Bergmann e Aron Sams. Para resolver o problema de alunos do ensino médio se 
perderem por causa de atletas que faltaram às aulas presenciais (BERGMANN 
E SAMS, 2012; PIERCE; FOX, 2012). Esta modalidade usa vídeos em sala de 
aula, leitura e outras mídias para orientar o conteúdo fora da sala de aula, libe-
rando tempo da sala de aula para a realização de atividades ativas, e os alunos 
praticam e desenvolvem o que aprenderam com a ajuda e supervisão do profes-
sor (DATIG; RUSWICK, 2013).

No entanto, agora surge um novo modelo, nomeadamente a sala de aula 
invertida, método de ensino que inverte completamente a lógica de organização 
da sala de aula. O que precisa ser enfatizado é que não existe modo de inversão 
na sala de aula, e a sala de aula deve ser ajustada de acordo com a realidade 
dos alunos e educadores. Assim, a sala de aula invertida é uma forma de ensino 
que mistura experiências, que propõe a inversão da lógica tradicional da sala de 
aula, utilizando a aprendizagem de conteúdos como atividade extracurricular e 
os materiais online como suporte para a discussão de ideias e implementação.
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Esta abordagem considera o uso da tecnologia digital a fim de contribuir 
para a construção do conhecimento por meio de videoaulas, jogos, arquivos de 
áudio e outras ferramentas digitais. Com a ajuda desses recursos, os professo-
res podem otimizar o tempo das aulas e utilizá-lo para atividades interativas, 
aprofundando e discutindo os temas envolvidos (BARSEGHIAN, 2011). É im-
portante ressaltar que essas atividades em sala de aula podem ou não envolver o 
uso da Tecnologia Digital, a chave é orientar os alunos a refletirem criticamente 
sobre o que aprenderam antes. 

Schmitz (2016) cita algumas tecnologias que podem ser utilizadas no con-
texto da SAI, tais como: vídeos e filmes; podcasts, vodcasts e capturas de telas; 
smartphones e tablets; questionários eletrônicos; fóruns e wikis; cursos e objetos 
de aprendizagem; repositórios online, como Coursera, Khan Academy, AVA, 
Moodle e outras plataformas de ensino.

Segundo Valente (2014), com o apoio das Tecnologias Digitais, a SAI 
pode permitir que os alunos se tornem participativos e não apenas receptores de 
informações, por exemplo, para fornecer-lhes projetos de resolução de proble-
mas ou de capacidade intelectual de desenvolvimento.

Sabe-se que Bergmann e Sams (2012) que implantaram no ensino a 
Educação Híbrida e com problemas para repor aulas a alunos faltantes e após 
lerem um artigo sobre um software de criação de vídeo, discutiram sobre ele e per-
ceberam que poderia ser uma alternativa para os educandos que faltavam às aulas. 

Com o surgimento da sala de aula invertida, outros motivos levaram os edu-
cadores e pesquisadores a implantarem o método nas escolas. Segundo Bergman 
e Sams (2012), um dos motivos para a implantação da sala de aula invertida é o 
maior aproveitamento do tempo de aula, e deixando livre o educando para aulas 
práticas. Ainda segundo os mesmos, sabe-se que se o educando estudar em casa e 
for à escola somente para tirar dúvidas, realizar as tarefas com o educador ou até 
mesmo fazer aulas práticas, este educando aprenderá muito mais.

Brunsell e Horejsi (2013) e Pearson (2012) acreditam que o uso de vídeo-
-aulas é ponto positivo porque os alunos podem pausar as vídeo-aulas e repro-
duzir o vídeo parcial ou totalmente quando tiverem dúvidas, até que entendam 
o conceito e o conteúdo é permanentemente disponível. 

Segundo Fulton (2012), por se tratar de um método diferente dos métodos 
tradicionais, os alunos precisam preparar e orientar o desenvolvimento dos turnos, 
sabendo que precisam persistir na realização de tarefas, trabalhar juntos, resolver 
problemas atribuídos e observar a disciplina. As tarefas são mais difíceis do que 
exigir silêncio em uma sala de aula tradicional. Um dos desafios da implementação 
desse método é a resistência dos alunos ao novo método, pois exige que trabalhem 
em casa em vez de serem expostos ao conteúdo pela primeira vez na aula.
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2. Desenvolvimento

O presente trabalho configura-se como do tipo exploratório-descritivo, já 
que o objetivo principal é compreender o que pensam tanto os docentes como os 
alunos surdos acerca do uso das Metodologias Ativas e da SAI.

A Análise do Discurso foi criada na França na década de 1960, e que 
abarca conhecimento das áreas da Psicanálise, do Marxismo e da Linguística, e 
que tem como objetivo principal compreender as posições ideológicas dos dis-
cursos. Entende-se discurso aqui como um conjunto de enunciados no interior 
de um sistema de formação (ORLANDI, 2001). 

No caso da pesquisa em tela, optou-se pela Análise do Discurso pautadas 
por Pêcheoux (2009) e Orlandi (2013), quando buscam entender a subjetivação 
do discurso; em outras palavras, quais os procedimentos adotados que os sujei-
tos constroem, produzem e reproduzem sentidos no discurso.

Para Orlandi (2001), o discurso pode ser visto como “efeito de sentido 
entre locutores”. Isto é, o discurso é a relação feita entre os sujeitos a partir do 
elemento linguístico. Tal elemento dá forma e corpo ao pensamento ideológico 
e suas extensões, colocando-se em prática tais aspectos por meio da linguagem.

Ainda para Orlandi (2013), às movimentações de sentido nunca estão 
completas, mas que se constrói e descontrói no cerne dos processos ideológicos, 
produzindo elos entre o interdiscurso (o conjunto de ideias propagadas em um 
discurso) e o intradiscurso (o contexto em que produzido o discurso).

Assim sendo, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com um pro-
fessor de LIBRAS e um aluno surdo da rede municipal de ensino, partindo de 
três perguntas norteadoras: 1 – Você sabe o que são Metodologias Ativas? 2 
- Você sabe o que é a Sala de Aula Invertida? 3 – De que forma você acha que 
essas ferramentas podem ajudar na inclusão do aluno surdo?

A partir das falas dos entrevistados, procurou-se captar as ideias mais re-
levantes acerca do que pensam os dois lados sobre a ideia das Metodologias 
Ativas para o processo de inclusão dos alunos surdos. Posteriormente, as entre-
vistas foram transcritas e analisadas sob o viés da Análise do Discurso, em que 
o presente pesquisador procura entender como se constrói as ideias elaboradas.  

O corpus desta pesquisa foram dois sujeitos, um professor de LIBRAS da 
rede pública do município de Breves-PA e um aluno da respectiva rede. Cada 
um dos sujeitos representados tem a falar um pouco sobre o tema a ser discutido 
na presente pesquisa, qual seja o uso da SAI e sua importância no processo de 
inclusão na sala de aula.

E por que apresentar visões de cada uma das faces do trabalho, quais 
sejam, uma versão do professor e outra do aluno? A princípio pode parecer re-
tórica, todavia, remete a uma constante revisão de temas importantes no que se 
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refere ao processo educacional. Para Mittler (2013), falar de inclusão é discutir 
um assunto extremamente complexo, demorado e que passa por uma estrada 
longínqua para ser percorrida. Mas, em se tratando de conhecer e respeitar a 
identidade dos sujeitos no processo de inclusão é primordial transpor estes obs-
táculos, em uma ação conjunta que envolva toda a sociedade; somente assim é 
possível fazer a inclusão.

Sobre a primeira pergunta, o professor tem dizer o seguinte:

Sim, já ouvi falar sobre essa ferramenta, inclusive, até fizemos um trabalho 
aqui na escola sobre isso ano passado. Assim, ajuda e muito porque os 
alunos facilita o trabalho dos alunos quando se fala em tecnologia né, tipo, 
isso é atrativo pra eles, eles gostam... Vivemos na era da conexão, criança 
adora celular, adolescente gosta de jogo, então acho muito interessante a 
escola continuar trabalhando essas coisas.

O professor entrevistado adianta que já “ouviu falar sobre essa ferramenta”, 
isto é das Metodologias Ativas, e inclusive até realizam uma atividade na escola; 
entretanto, não especifica qual atividade seria essa, se abrangeu todos os alunos 
etc. Destaca que tais ferramentas “ajudam e muito”, isto é, só tem a contribuir 
consideravelmente para o processo educacional. Faz ainda uma ponte sobre a 
questão de “criança adora celular”, “adolescente gosta de jogo”, fazendo uma 
associação com o entretenimento, com o lazer proporcionado pelas tecnologias.

E qual a visão do discente sobre tal ferramenta? 

Aqui na escola, eu vi um trabalho sobre isso... Acho que foi num seminá-
rio de português, mas não entendi direito porque os alunos não sabiam 
apresentar em LIBRAS... Só sei que tudo que trabalhe com tecnologia 
vem pra facilitar o trabalho da escola, do estudante...

O aluno surdo já expõe que tal trabalho foi feito durante um seminário da 
disciplina de Língua Portuguesa. Isto é, estava presente durante a sala de aula, 
acompanhando os demais colegas que estavam na apresentação do trabalho, 
contudo, fala que não compreendeu direito em razão dos colegas não domina-
rem LIBRAS. Isso leva ao seguinte questionamento: quando um aluno surdo 
não compreende um conteúdo que está sendo trabalhado na sala de aula, está 
ocorrendo de fato a inclusão?

É notório que a Língua Portuguesa sobressai nos espaços escolares no que 
se refere ao uso e não uso da LIBRAS. O uso da LIBRAS, ainda que não seja 
recorrente, já é uma grande vitória do público surdo, fruto de uma série de lutas 
e articulações com o Estado através da apresentação, elaboração e discussão de 
políticas públicas educacionais e linguísticas. 

Para Silva (2007, pg. 148) a escola muitas das vezes ainda é o único espaço 
sustentado pelo Estado no que se refere ao reconhecimento de uma diversidade 
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de públicos e sujeitos:

A Escola é uma instituição de uma sociedade dada, gerida em suas grandes 
diretrizes pelo Estado, marcada por realidades complexas e contraditórias, 
e que se caracteriza por colocar em jogo práticas, teorias, metodologias e 
tecnologias que são datadas historicamente, que se aliam, confrontam aos 
interesses e necessidades materiais dos diferentes grupos sociais.

Depreende-se que a escola é uma Instituição do Estado responsável pela 
disciplina e normalização de práticas de sujeitos, pode também ao mesmo tem-
po ser um espaço potencial no processo de transformação, isto é, de desconstru-
ção de práticas excludentes e criação de ações voltadas para inclusão de todos 
os tipos de sujeitos.

Se tratando do segundo questionamento (Você sabe o que é a Sala de Aula 
Invertida?) o professor afirmou que:

Como te falei logo no início, já tivemos um trabalho aqui na escola sobre 
as Metodologias Ativas, e no que a memória alcança, foi apresentado tam-
bém sobre isso aí, a Sala de Aula Invertida... Foi bem divertido, os alunos 
da minha turma e o meu aluno surdo gostaram bastante...

O professor trabalhou associando constantemente suas ideias entre pre-
sente e passado, quando remete que “como te falei logo no início”, isto é, men-
cionou a situação temporal que envolve a situação já apresentada anteriormente 
(a exposição de trabalhos na escola sobre metodologias ativas). Nessas situa-
ções, ele faz buscas constantes em suas memórias nesse processo de idas e vindas 
em seu imaginário.

E o que seria a memória? Para Olivindo (2007), a memória por ser fonte 
de armazenamento de informações, disponibiliza à História toda uma gama de 
conhecimentos do passado e do presente. Praticamente, a primeira torna-se mãe 
da segunda, principalmente em razão de “a memória, onde cresce a história, 
que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o 
futuro” (LE GOFF, 1990:478; apud OLIVINDO, 2007).

A palavra memória é formada por dois termos provenientes do latim: me 
(manter, preservar) e more (costumes). Resumindo, a própria etimologia da pa-
lavra carrega seu significado, qual seja, a retenção e manutenção de informações 
sobre costumes ou tradições (AQUINO, 2015, pg. 332; apud OLIVINDO, 2007).

Meneses (1992) afirma que a memória transforma-se a todo o momento, 
construindo e reconstruindo-se constantemente. Portanto, bem diferente da vi-
são que se tinha à época sobre o conceito de memória, que era tida como “como 
algo concreto, definido, cuja produção e acabamento se realizaram no passado e 
que cumpre transportar para o presente” (p. 2).

O professor também menciona que o trabalho apresentado na escola “foi 
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bem divertido”, isto é, foi algo tão chamativo que deve ter proporcionado, além 
de conhecimento, momentos de descontração e lazer. Esse ânimo no vislumbre 
de novas ferramentas deve ser mantido, pois o professor necessita ampliar sua 
cultura, seus modos de ver, ouvir e entender o mundo; em especial no que se 
refere ao uso e domínio das tecnologias. Para Skliar (1997, pg. 81):

Acredita-se que a qualificação e competência dos professores devem ser 
revistas e para isso, verifica-se que as mesmas estão vistas com grande im-
pacto, pois há educadores entusiasmados com as novas perspectivas educa-
cionais de uma suposta aliança entre os interesses empresariais e o aumento 
da oferta de formação geral para a população na direção de uma educação 
equalizadora, que repercute como uma transformação geral da sociedade 
nas escolas e nos trabalhos dos professores com critérios amplos de qualida-
de com uma estratégia de superação das desigualdades sociais para atender 
efetivamente a todos e não somente a uma minoria privilegiada.

Tal situação apresenta uma nova visão das práticas educativas, dos papéis 
do professor e da escola, das atividades profissionais e outras ideias para os 
profissionais da área da educação. Torna-se essencial que o planejamento seja 
realizado de forma efetiva, em todas as etapas do processo educacional.

E por fim, temos as respostas referentes à terceira pergunta desta pesqui-
sa: De que forma você acha que essas ferramentas podem ajudar na inclusão do 
aluno surdo?

Professor e aluno dizem o seguinte nos enxertos abaixo, respectivamente:

Olha, assim... Entendo que essas ferramentas podem ajudar o aluno quando 
facilita o aprendizado dele no manuseio dos dispositivos, um conteúdo que 
antes era difícil de repassar fica mais fácil de se trabalhar... Assim, no caso 
do aluno surdo, vem a contribuir mais ainda, só que tem um porém. Não 
basta você ter um monte de tecnologias na sala de aula, se o professor não 
souber usar ou então se escola não tiver estrutura pra auxiliar o professor... 
Tipo, na escola em que eu trabalho, nunca tem internet, então pra realizar 
esse tipo de projeto fica impossível pros alunos normais, imagine pro sur-
do? Fica muito mais complicado. No caso da sala invertida, seria fantástico 
fazer esses projetos com todo e qualquer tipo de aluno, mas como te disse 
antes, tem que ter estrutura e formação adequada do professor, se não, é 
tempo perdido.

Pode ajudar muito nós surdos sim, com certeza. Tipo, a gente quer aprender 
certos conteúdos em vídeo dos professores, mas tem muito vídeo que não 
vem em libras, se tivesse isso, já ajudaria muito... E assim, falando dessa 
coisa aí (sala de aula invertida) eu já vi isso antes aqui na escola, parecer ser 
muito bacana, espero que um dia tenha esses projetos de vez aqui na escola, 
principalmente pro surdo, porque sempre, sempre somos prejudicados.

Com relação ao enxerto do professor, ele faz algumas ressalvas com re-
lação ao uso das metodologias ativas, como a necessidade de uma estrutura 
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adequada na escola para a realização desse tipo de projeto e a disponibilização 
de uma infraestrutura mínima na escola (como o acesso a internet). 

São notórios os constantes debates acerca dos impactos sobre os sujeitos 
da grande disponibilidade de informações e da facilidade de seu acesso, bem 
como o seu uso descontrolado. Todavia, é fato também que as TIC’s colaboram 
não apenas para a transmissão do conhecimento, mas permitem também per-
mitem a construção e a disseminação de materiais dos mais diversos possíveis, 
que oscilam entre imagens, áudios e vídeos, até complexas plataformas de en-
sino e aprendizagem de grandes universidades. Toda essa gama de ferramentas 
é a chamada multimodalidade ou multisemiose (ROJO, MOURA, 2012), pois 
possibilita também os chamados multiletramentos, que são as novas formas de 
letramento que emergiram junto com as novas tecnologias digitais, bem como 
também o reconhecimento de novas culturas na sala de aula.

Considerando o enxerto do aluno surdo entrevistado, depreende-se da ne-
cessidade ainda de disponibilização da libras nas plataformas digitais, uma vez 
que em nada contribui fornecer tecnologias e infraestrutura de projetos como 
a SAI, se eles não permitirem a inclusão de todo tipo de público. Por meio das 
TIC’s, tanto os alunos surdos como os ouvintes podem realizar sua interação 
comunicativa, pelo uso das redes sociais, aprimorando sua capacidade comuni-
cativa, etc (ROJO, MOURA, 2012).

Outro motivo que ocasiona essa negligência com relação aos aspectos tec-
nológicos na educação para alunos surdos é a ausência muitas das vezes de um 
currículo voltado para os surdos, a falta de tradutores/intérpretes qualificados 
e outros profissionais necessários para o atendimento desse público. Isso além 
de impossibilitar a realização de atividades como a SAI, ocasionando uma ofer-
ta de conteúdos que não estejam adequados para o referido público (SILVA; 
PEREIRA, 2003, apud; LACERDA, ALBRES, DRAGO, 2003).

O aluno entrevistado menciona também a importância da sala invertida, 
na expectativa de que em algum momento tal atividade seja realizada, voltada 
para o aluno surdo. Também menciona o fato de que “somos muito prejudi-
cados”, isto é, já possui um considerável conhecimento acerca da realidade de 
exclusão que ronda os surdos na sociedade brasileira. 

De acordo com o Horn e Staker (2015), a sala de aula invertida é de longe 
o modo de rotação mais focado na mídia. O trabalho de casa e o horário de aula 
foram trocados. Nesse formato, os alunos têm a oportunidade de retroceder ou 
avançar com base na velocidade de aprendizado da seção online. Com isso, ga-
nhou maior autonomia no processo de aprendizagem.

Conteúdo de forma passiva, e sim praticando a resolução de proble-
mas, discutindo ou trabalhando em projetos. Esse tempo gasto em uma 
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aprendizagem mais ativa, segundo pesquisas, é mais eficaz do que a apren-
dizagem passiva (HORN, STAKER, 2015). 

E como fazer com o que o discente seja ativo no processo? Para Masetto 
(2006), para que isso aconteça o papel do professor como facilitador na me-
diação pedagógica é imprescindível, pois ele se apresenta como um elo entre o 
aluno e sua capacidade de atingir o objetivo.

É sob esse viés que a luta por uma inclusão se faz necessária. E as tecnolo-
gias têm muito a contribuir, não apenas a SAI, mas também outras ferramentas 
que foram inicialmente apresentadas ao longo deste estudo, conforme proporcio-
nam aos sujeitos uma participação ativa no processo de ensino-aprendizagem. 

3. Considerações finais

Discutir acerca da inclusão é um dos grandes dilemas no século XXI. 
Discutir inclusão de alunos com necessidades especiais, tais como os surdos 
(alvo do presente artigo), demanda um grande esforço, uma vez que atravessa 
diversas questões nos campos legal, social, político, cultural e ideológico.

Conforme análise das ideias apresentadas através das falas dos entrevista-
dos, discutir metodologias ativas como ferramenta de inclusão de alunos surdos 
é um tema bastante complexo e que exige um esforço muito grande por parte do 
pesquisador. É evidente a necessidade de ampliar esse tipo de estudo, conforme 
vislumbrado aqui no presente estudo, visando um futuro (e também presente) 
aprofundamento da questão.

Através dos discursos dissecados, foi possível detectar que a tecnologia pode 
auxiliar de forma consubstancial o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, 
mas para que isso aconteça é extremamente relevante a participação do professor 
nessa tarefa. E em se tratando de inclusão, tal papel destaca-se ainda mais, pois 
contribui bastante para construir, junto com a escola e o aluno, uma ponte na para 
a produção e a consolidação do conhecimento; sendo um desses pilares, as novas 
tecnologias educacionais, materializadas através das Metodologias Ativas.

Referências

BARSEGHIAN, T. Three Trends That Define the Future of Teaching and 
Learning. 2011. Disponível em: https://www.kqed.org/mindshift/7854/three-
-trends-that-define-the-future-of-teaching-and-learning. Acesso em: Nov. 2022.

BERGMANN, J., & SAMS, A. Sala de Aula Invertida: Uma Metodologia 
Ativa de  Aprendizagem (1 ed.). (A. C. Serra, Trad.) Rio Janeiro: LTC, 2012. 

BRASIL. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/cci-



Waldemar Borges de oliveira Júnior | anderson ercílio dos reis Franco | maria adriana leite

(organizadores)

230

vil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: Jun. 2022.

BRUNSELL, E.; HOREJSI, M. Flipping Your Classroom in One “Take”. The 
Science Teacher, 80(3), 2013. Disponível em: https://www.proquest.com/
docview/1323522873/fulltextPDF/48EADD3093954DD2PQ/1?accounti-
d=40690&forcedol=true. Acesso em: nov. 2022.

CASTANHO, M. E. L. M. A. A criatividade na sala universitária. In VEIGA, 
I. P. A.; CASTANHO, M. E. L. M. (orgs.). Pedagogia universitária: a aula em 
foco. Campinas: Papirus, 2000, p. 75 – 90.

DATIG, I., & RUSWICK, C. Four Quick Flips: Activities for the Information 
Literacy  Classroom. College & Research Libraries News, 74(5), 249-251, 
2013. Disponível em: https://crln.acrl.org/index.php/crlnews/issue/archive#-
sec. Acesso em: nov., 2022.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à Prática Edu-
cativa. 12. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.

FULTON, K. De cabeça para baixo e de dentro para fora: vire sua sala de 
aula para melhorar a aprendizagem dos alunos. Aprendendo e Liderando com 
Tecnologia, 39, 12-17, 2012. 

MAGRO, C. M. A.; RODRIGUES, L. A. Concepções que os alunos do curso de 
Pedagogia e normal superior apresentam sobre o processo de inclusão. IV Con-
gresso Brasileiro Multidisciplinar de Educação Especial. Londrina (PR), 2007.

MENESES, U. T. B. A História, cativa da Memória? Para um mapeamento 
das Ciências Sociais. Rev. Inst. Est. Bras. SP, 34:9-24, 1992. 

MITTLER, P. Educação inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Artmed. 2003.

MORIN, J. Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profun-
da. 2013. Disponível em: http://www2.eca.usp.br/moran/wpcontent/
uploads/2013/12/metodologias_moran1.pdf. Acesso em: Out. 2022.

OLIVINDO, M.S. P. de. Ensino de História e Memória: Usos do Passado e os 
Desafios do Historiador e do Professor. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HIS-
TÓRIA, XXIV, São Leopoldo, RS, 2007.

ORLANDI, E.P. Discurso e texto: formulação e circulação de sentidos. Cam-
pinas, SP: Pontes, 2001. 

ORLANDI, E.P. Análise de discurso: princípios e procedimentos (11a. ed.). 
Campinas, SP: Pontes, 2013.

PEARSON, G. Biology Teacher’s Flipped Classroom: “A Simple Thing, But 
It’s so Powerful”.  Education Canada, 52(5), 2012. Disponível em: http://
www.cea-ace.ca/educationcanada/article/biology-teacher%E2%80%99s-
-flipped-classroom%E2%80%98-simplething-it%E2%80%99s-so-power-
ful%E2%80%99. Acesso em Nov. 2022.

PÊCHEUX, M. Semântica e discurso: uma crítica à afrmação do óbvio (4a. 



FORMAÇÃO DE PROFESSORES(AS), UNIVERSIDADE E EDUCAÇÃO BÁSICA
C O N t R I B U I Ç õ E S  P A R A  A S  ( t R A N S ) F O R M A Ç õ E S  N O  E N S I N O  -  V O l U M E  1

231

ed.). Campinas, SP: UNICAMP, 2009..

PIERCE, R.;& FOX, J. Vodcasts and Active-Learning Exercises in a “Flipped 
Classroom”  Model of  a Renal Pharmacotherapy Module. American Journal 
of Pharmaceutical  Education, 76(10), 1-196, 2012. Disponível em: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3530058/. Acesso em: 22 abr.2022.

PIRES, L.L.A; SILVA, R.S. Metodologias Ativas de Aprendizagem: Cons-
trução do Conhecimento. In: Congresso Nacional de Educação, nº VII, 2020, 
Maceió (AL).

ROGALSKI, S.M. Histórico do Surgimento da Educação Especial. Revista 
de Educação do IDEAU, v. 5, nº 12, p. 2-4, 2010.

ROGERS, C. R. Tornar-se pessoa. 5. ed. São Paulo: Martins, 2001.

SCHMITZ, Elieser Xisto da Silva Schmitz. Sala de aula invertida: uma abor-
dagem para combinar metodologias ativas e engajar alunos no processo de 
ensino-aprendizagem. 2016. 185 p. Dissertação (Mestrado Profissional em 
Tecnologias Educacionais em Rede ) - Universidade Federal de Santa Maria , 
Santa Maria, RS, 2016.

SILVA, M. V. A escolarização da língua nacional. In: ORLANDi, E P. (Org.). 
Política linguística no Brasil. Campinas: Pontes, 2007, p. 141-162, 2020.

SKLIAR, C. (org.). Educação e Exclusão: Abordagens Sócio-antropológicas 
em Educação Especial. Porto Alegre: Mediação, 1997.

SOUTO, M.T. Educação Inclusiva no Brasil: contexto histórico e contempora-
neidade. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) – Univer-
sidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências e Tecnologia, 2014.

VALENTE, J. A. Blended learning e as mudanças no ensino superior: a pro-
posta da sala de aula invertida. Educar em Revista, 79-97, 2014.   



232

POSFÁCIO

A organização desse E-book foi um convite a todos/as a socializar os di-
ferentes diálogos percorrido por um itinerário teórico e metodológico sobre as 
múltiplas experiências referente a Formação de professores(as), Universidade e 
Educação Básica. Fomos presenteados com essa coletânea de vivências socia-
lizadas pelos/as autores/as, que nos conduziu a refletir sobre distintas possibi-
lidades de produção de conhecimento na formação de professores, bem como 
para o ensino.

Quando se pensou na organização deste E-book, havíamos a expectati-
va da produção de um volume, em que imaginávamos pela temática voltada à 
Formação de professores(as), Universidade e Educação Básica, iríamos atingir, 
em sua maioria, pesquisadores/as da Amazônia, conseguimos ultrapassar nos-
sas expectativas, pois fomos atravessados por produções inspiradoras e fascinan-
tes dessa pluralidade que é o nosso país. 

A relevância na leitura de cada capítulo, que compõe esse e-book, nos dá a 
possibilidade de estabelecermos diálogos, reflexões e contribuir com a visibilida-
de das diferentes realidades brasileira que estão em processo educacional forma-
tivo. Para além dos procedimentos teóricos e metodológicos presente em cada 
capítulos, destacamos pautas que são comprometidas com a dignidade humana 
e social, transitando pelo ensino de ciências, matemática, física, música, educa-
ção inclusiva, indígena, quilombola, ribeirinha, proposta de atividade, projetos, 
recursos didáticos e que nos levou a passeamos pelos contextos amazônicos, 
brasileiro e europeu.

Finalizo minhas breves palavras com o coração aquecido em saber que o 
conteúdo deste E-book vem em boa hora, pois em tempo de retrocesso na educa-
ção devido à falta de políticas públicas e atravessando estado pandêmico viven-
ciados por nós nesses últimos dois anos, nos motiva a continuar caminhando e 
nos desafiando na construção de conhecimento, práticas, ensino, formação edu-
cacional. A multiplicidade de experiências que cada leitor/a encontrará nessa 
obra pode ser expressa pelo verbo utilizado por Paulo Freire que é “esperançar” 
avanço na melhoria do ensino e formação de professores/as.

Ma. Maria Adriana Leite (UNIFAP)
Fevereiro de 2023




