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APRESENTAÇÃO 

 

Ao oportunizarmos a publicação de uma obra sobre as histórias vividas, 

possibilitamos aos autores, sujeitos dos seus relatos, e ao grande público, refletir 

sobre a função do professor na atualidade, os  desafios inerentes a carreira e, 

sobretudo, a atuação docente em diferentes contextos.  

Os fios dialógicos presentes nesta obra referem as trajetórias profissionais  

de  docentes que atuam nas mais diversas etapas de ensino, desde a Educação 

Infantil até o Ensino Superior.  Neste universo de tamanha diversidade, 

conhecimento, dedicação, comprometimento, entusiasmo, empatia e ousadia são 

presenças marcantes em todos os textos compartilhados.  

Em cada relato, observamos aspectos que dizem do perfil do professor na 

atualidade – para além de um profissional com formação acadêmica reconhecida, há 

a necessidade do ser humano. Nos diversos contextos de atuação docente 

evidenciados nos relatos dessa obra, observamos um profissional atento as 

individualidades, atuando com o desejo de  colaborar, identificando as necessidades 

de cada aluno por meio do olhar atento e da escuta sensível, mesmo diante das 

especificidades reais e por vezes problemáticas do ambiente educacional. 

Nesses escritos, emerge a atuação docente como um processo. E nesse 

processo contínuo de transformações – permeado por lutas, conquistas e 

retrocessos -, há o encontro com o incerto, eclodem as mudanças e faz surgir o 

novo.  

Neidi Liziane Copetti da Silva 
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Capítulo 1 

A ABORDAGEM DOS CONCEITOS GEOGRÁFICOS NO PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM  

 

Robson Alves dos Santos1  
robson.alves@msn.com 

Dionel Barbosa Ferreira Júnior2 
dioneljunior41@gmail.com 

 

Resumo 

A reflexão apresentada neste artigo trata-se de enfatizar a importância da utilização 
dos conceitos centrais da Geografia em seu ensino aprendizagem. Propõe-se que as 
concepções teóricas e metodológicas dos professores de Geografia articule os 
meios físicos e humanos e suas múltiplas interações na produção do espaço 
geográfico por meio de seus conceitos centrais como espaço geográfico, território, 
região, paisagem e lugar. Assim, por meio desses, o aluno deve compreender, 
entender, e se inserir no mundo, no espaço em que ele vive e pertence e dele 
participar, construindo seus próprios conhecimentos. 

Palavras-chaves: Conceitos. Espaço geográfico. Ensino aprendizagem. 

 

THE GEOGRAPHICAL CONCEPTS APPROACH IN THE TEACHING-LEARNING PROCESS 

Abstract 

The reflections in this article is to emphasize the importance of using the central 

concepts of geography in their teaching and learning. It is proposed that the 

theoretical and methodological conceptions of geography teachers articulate the 

physical and human resources and its multiple interactions in the production of 

geographical space through its central concepts as geographical space, territory, 

region, landscape and place. Thus, through these, the student must understand, 

understand, and enter the world in the space in which it lives and it belongs and 

participate in constructing their own knowledge. 

Keywords: Concepts. Geographic space. Education learning 

 

                                                           
1Robson Alves dos Santos: Professor efetivo da Universidade Federal do sul e Sudeste do Pará 
(UNIFESSPA) Unidade Marabá. Doutor em Geografia pela UFG/Goiânia, Mestrado e Graduação pela 
UFG (Campus Catalão) 
2Dionel Barbosa Ferreira Júnior: Graduando do Curso de Geografia pela Universidade Federal do sul e 
Sudeste do Pará (UNIFESSPA) Unidade Marabá. 
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Introdução 

 

Na Geografia, a discussão sobre os conceitos geográficos, sempre foi de 

grande importância, pelo fato destes serem compreendidos como instrumentos 

fundamentais de compreensão da realidade da sociedade e também por ainda hoje 

serem considerados as bases para o conhecimento geográfico. Alguns mais velhos e 

outros mais novos, vão surgindo em razão da necessidade de se compreender as 

transformações do mundo atual. Neste artigo procura-se realizar um breve 

entendimento de tais conceitos, bem como a discussão de sua importância para o 

estudo dos conteúdos geográficos na escola. 

A Geografia como ciência e disciplina escolar, tem em seu trajeto 

histórico, diferentes abordagens que inspiraram práticas pedagógicas diferentes. A 

princípio se tinha uma Geografia de tendência lablachiana denominada de Geografia 

Tradicional que no ensino se caracterizava e ainda se caracteriza pelos estudos 

regionais, descrevendo paisagens naturais de forma dissociada das relações 

histórico-culturais que produzem o espaço. Na década de 1970, com os estudos 

marxistas, surgem criticas a Geografia Tradicional no qual a Geografia passa-se a 

preocupar-se com a relação sociedade, trabalho e a natureza na produção e 

apropriação dos lugares e territórios, ou seja, na relação dialética entre a sociedade 

e o espaço. 

Tais mudanças na Geografia, vistas aqui de forma bem resumida sobre 

seu objeto de estudo, aparecem nas concepções teóricas e metodológicas dos 

professores desta ciência, e nas práticas pedagógicas e didáticas por eles utilizadas. 

O que se propõem, é que as concepções teóricas e metodológicas de tais 

professores de Geografia não sejam somente descritivas, ou que tenha somente 

uma visão politizada e econômica do mundo, mas que articule os meios físicos e 

humanos e suas múltiplas interações na produção do espaço geográfico por meios 

de seus conceitos centrais como espaço, território, região, paisagem e lugar. 

Assim, autores como Kaecher (2004), Callai (2005) e Cavalcanti (2006) 

defendem que o aluno deve compreender, entender, e se inserir no mundo, no 

espaço em que ele vive e pertence e dele participar, construindo seus próprios 
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conhecimentos por meio dos conceitos básicos e centrais da Geografia. Portanto, o 

ensino de Geografia por meio de seus conceitos, devem levar em conta o cotidiano 

no qual o aluno está inserido. 

 

A importância dos conceitos geográficos na Geografia escolar 

 

A reflexão aqui apresentada não tem a pretensão de discutir todo o 

arcabouço de conceitos que constituem objeto de estudo da ciência geográfica. 

Propõem-se aqui, apresentar e discutir os conceitos considerados, como 

importantes para análise no ensino da Geografia na Educação Básica. Para Callai 

(2005) os conceitos são fundamentais para o estudo dos territórios em geral e os 

lugares específicos e que eles vão sendo construídos pelos sujeitos ao longo dos 

processos de análise pois ao se apropriar dessa linguagem conceitual, estimula no 

aluno um processo de leitura do mundo, com um “olhar espacial". 

O professor de Geografia tem como sua principal finalidade ensinar e 

propiciar a aprendizagem de seus alunos e assim possibilitar a compreensão da 

disciplina por ele ensinada. Para tanto, o professor deverá utilizar de estratégias e 

métodos que favoreçam esse processo de ensino-aprendizagem. A Geografia, como 

ciência, possui muitos conceitos a serem analisados e desenvolvidos. Dentre tais 

alguns são considerados fundamentais, como apresenta o PCN (1998, p.55): 

“espaço, território, paisagem e lugar como categorias imprescindíveis para a 

explicação e compreensão na análise geográfica”. 

Assim como na proposição do PCN (1998), Cavalcanti (1998, p. 88) 

complementa que esses conceitos da geografia “são requisitos para a análise dos 

fenômenos do ponto de vista geográfico”, são pressupostos para o 

desenvolvimento de um raciocínio geográfico. 

 

A ideia é a de que conceitos geográficos mais abrangentes são 

ferramentas, recursos intelectuais fundamentais para a 

compreensão dos diversos espaços. São esses conceitos (...) que 
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permitem aos alunos, no estudo de Geografia, localizar e dar 

significação aos lugares, pensar nessa significação e na relação que 

eles têm com a vida cotidiana de cada um. (...) Considerando que 

um conceito não se forma ou se constrói na mente do individuo 

por transferência direta, ou por assimilação reprodutiva, as 

indicações para a formação de conceitos no ensino, na linha de 

uma didática histórico-crítica, recomendam o confronto de 

conceitos científicos e conceitos cotidianos. (CAVALCANTI, 2005, p. 

14-15). 

 

Para Haesbaert (2011), todo conceito está envolvido em uma 

problemática, num sentido temporal, histórico, quanto espacial e geográfico e 

possui natureza política e relações de poder. Para o autor, um conceito é múltiplo e 

cita a metáfora constelação de conceitos, uma espécie de conjunto de planetas 

girando em torno de um sol, cuja a luz seria o espaço, no qual o espaço é o conceito 

geral, e os outros, os planetas, seriam os outros conceitos como território, lugar, 

paisagem, região e lugar e outros sub-conceitos. 

O conceito, além de condição de „representar‟, ou, em outras 

palavras de “condensar‟ uma realidade, de tentar expressar um 

fenômeno, ao mesmo tempo em que tenta revelá-lo, também, de 

alguma forma, justamente por nunca se confundir com ele, ajuda a 

criá-lo, a propô-lo sob novas bases. (HAESBAERT, 2011, p.112) 

 

Como vimos, dentre os principais conceitos geográficos destaca-se os de 

espaço, território, região, paisagem, lugar e outros que vão surgindo de acordo com 

os avanços e transformações que ocorrem na sociedade contemporânea como 

territorialidade, redes, escalas geográficas e cidade. Na Geografia escolar, tais 

conceitos figuram como parte importante dos conteúdos, embora nem sempre 

sejam abordados de forma direta aos conteúdos estudados nesta mesma. Estes se 

tornam importantes pois são instrumentos para a uma efetiva aprendizagem e 

permitem uma melhor compreensão da sociedade em que o aluno vive por meio de 

seu viés. 

Para Lisboa (2007), durante a vida escolar cada aluno convive com um 

grande volume de informações a respeito do espaço geográfico, seja ele em escala 

local ou global. Cada conteúdo que lhe é ensinado, faz-se necessário a compreensão 
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de vários conceitos geográficos para sua melhor aprendizagem. Assim, entende-se 

que o estudo, mesmo que de forma introdutória, sem um maior aprofundamento 

dos conceitos geográficos na Geografia escolar é de grande importância por 

possibilitar uma melhor aprendizagem dos conteúdos ensinados. 

Os conceitos têm como finalidade servir de uma espécie de 
„ferramenta‟ intelectual para que possa ser reutilizado nas novas 
análises que forem processadas. Não se deve pensar nos conceitos 
como algo pronto e acabado e que serve de memorização, pois 
eles estão em constante construção. Sendo compreendidos 
dissociados da realidade, os conceitos se apresentam desprovidos 
de significado, já que eles surgem para possibilitar uma análise da 
sociedade. (LISBOA, 2007, p. 25) 

 

Alves & Sahr (2009), complementam argumentando que, 

A ciência geográfica possui um amplo potencial em seus campos 

epistemológicos que até então não foram explorados 

completamente e adequadamente. Seus conceitos - como o 

espaço geográfico, lugar, território, região, entre outros - estão em 

constante evolução, inter-relacionados e envolvidos diretamente 

com o sistema vigente. (ALVES & SAHR, 2009, p. 50). 

 

Para Kaercher (2004), a partir do espaço e dos outros conceitos, tais 

como região, paisagem, lugar, território, podemos discutir nosso ser/estar na 

sociedade através das construções espaciais podemos almejar a discussão e 

reflexão dos valores éticos, estéticos e políticos das sociedades e espaços do qual 

pertencemos. 

 

Introdução aos conceitos geográficos  

 

Os conceitos geográficos possuem muitas definições e interpretações de 

acordo com a corrente do pensamento geográfico e o momento histórico vivido 

pela academia. Enfatiza-se que não se pretende realizar uma discussão de grande 

aprofundamento em torno de tais conceitos da Geografia, mas sim uma breve 

introdução destes mesmos e sua importância na Geográfica escolar. 
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Entre os conceitos da Geografia, o de espaço é o mais amplo do qual 

derivam e se relacionam os outros conceitos da Geografia como vimos na 

denominação de constelação de conceitos de Haesbaert (2007). Assim, pode-se 

dizer que o espaço geográfico é o fruto da ação humana sobre a natureza, 

modificando-a e transformando-a e, portanto abrangendo o mundo todo. 

O conceito de espaço aqui entendido tem a ver com aquele construído 

historicamente pelo homem e não o que a Geografia Tradicional tinha como foco, 

onde sociedade humana e natureza eram vistas como unidades de análise 

separadas. O espaço é historicamente produzido e modificado pelo homem que é 

agente por excelência do espaço geográfico, pelas relações econômicas e sociais. 

(VESENTINI, 2004) 

Thiesen (2011) afirma que o conceito de espaço é o conceito referencial 

para o ensino de Geografia e que é importante que no ensino desta, este conceito 

se converta, por extensão e complexidade, no conceito de lugar para que a 

compreensão desse mesmo passe a ser referência para a aprendizagem. O mesmo 

autor pressupõe que: 

[...] a Geografia, pelo seu envolvimento interdisciplinar com as 

demais áreas, deve ser instrumento curricular que possibilite aos 

sujeitos conhecer, analisar, interpretar e agir na realidade espacial 

construída e materializada como produto e processo dessas 

relações sócionaturais. Esse espaço não deve ser visto como 

recorte da realidade ou apenas como um palco onde as coisas 

acontecem. Muito além disso, deve ser percebido como lócus de 

permanente construção, desconstrução e reconstrução, como 

processos complexos de vida (e de morte), onde se manifestam 

conflituosamente forças de natureza social, política, ideológica, 

econômica, cultural, religiosa, natural, etc. (THIESEN, 2011, p.88) 

 

Como disse Lefebvre em 1976 (p. 102) 

 

O espaço não é um objeto científico afastado da ideologia e da 

política; sempre foi político e estratégico. Se o espaço tem uma 

aparência de neutralidade e indiferença em relação aos seus 

conteúdos e, desse modo, parece ser “puramente” formal, a 

epítome da abstração racional, é precisamente por ter sido 

ocupado e usado e por já ter sido foco de processos passados cujos 
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vestígios nem sempre são evidentes na paisagem. O espaço foi 

formado e moldado a partir de elementos históricos e naturais, 

mas esse foi um processo político. O espaço é político e ideológico. 

É um produto literalmente repleto de ideologias. 

 

Este conceito pode trabalhado em sala de aula, na visão de Lisboa 

(2007), por meio da identificação das áreas do globo terrestre em que o homem 

promoveu transformações. Problematizar com os alunos as formas e os meios 

como a sociedade foi se desenvolvendo demonstrando o aumento da capacidade 

cada vez maior e de forma mais intensa das modificações no meio natural, 

enfatizando que as consequências da ação humana são partes essenciais da 

configuração e produção do espaço geográfico pelo homem acarretando na maioria 

das vezes em problemas ambientais, decorrentes dessa expansão do espaço 

geográfico (espaço produzido pelo homem). 

O conceito de território é hoje um do mais utilizado pela Geografia, 

devido ao fato deste estar relacionado de forma mais direta as questões políticas, 

administrativas, econômicas e de poder. Um dos autores pioneiros na abordagem 

do conceito de território foi Raffestin (1993), para o autor, ao apoderar-se de um 

espaço, concreto ou abstratamente, o ator territorializa o espaço. Para este mesmo 

autor, o território é construído e revela relações marcadas pelo poder, assim, não se 

pode analisar o território sem levar em consideração as pessoas, ou grupos que 

exercem o poder e definem o território. Para este mesmo autor o território é: 

[...] um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e 

informação, e que, por consequência, revela relações marcadas 

pelo poder. (...) o território se apoia no espaço, mas não é o 

espaço. É uma produção a partir do espaço. Ora, a produção, por 

causa de todas as relações que envolvem, se inscreve num campo 

de poder [...] (RAFFESTIN, 1993, p. 144). 

 

Para Vesentini (2004) o território é uma parcela do espaço geográfico 

apropriada por um sujeito, que tem limites ou fronteiras, ou seja, não existe 

território sem fronteiras. Podemos também falar em territorialidades, como 

exemplo, territórios femininos, territórios indígenas, sempre tendo algum tipo de 

sujeito que exerce poder sobre aquele território e limites, não existe território sem 
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esses dois elementos, sujeito e limites (fronteiras) que e onde termina o território. A 

respeito da concepção de territorialidade, Andrade a conceitua como identificação 

e reconhecimento do espaço pela pessoa ou grupo que o habita, isto é, “a formação 

de um território dá às pessoas que nele habitam a consciência de sua participação, 

provocando o sentimento da territorialidade” (1993, p. 214). 
 

Haesbaert tem a seguinte definição de territorialidade: 
 

Além de incorporar uma dimensão estritamente política, diz 

respeito também as relações econômicas e culturais, pois está 

intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, 

como elas próprias se organizam no espaço e como elas dão 

significados ao lugar (HAESBAERT, 2005, p. 6776). 

 

Sobre o conceito de território, para Haesbaert (1997), este tem 

diferentes abordagens, das quais ele considera três. A primeira, a jurídico-política, 

no qual o território é um espaço delimitado em que se exerce algum poder de 

caráter estatal. A segunda, a culturalista, em que se prioriza o subjetivo, o simbólico 

e a apropriação do território por meio do imaginário de identidade social de 

determinado espaço. E a última, econômica, que se destaca o que ele chama de 

desterritorialização, focado em uma perspectiva material, o embate entre classes 

sociais da relação capital-trabalho. 

Assim, partindo de uma ideia geral do conceito de território, pode se 

dizer que este conceito é a apropriação do espaço identificado pelas relações de 

poder nele estabelecidas. Na Geopolítica, este conceito identifica-se como um 

espaço nacional, uma área controlada por um Estado-nação. O território é 

fundamental para compreensão dos fenômenos geográfico da organização da 

sociedade, principalmente no que se refere a formação econômica e social de uma 

nação partindo do pressuposto de que o trabalho qualifica o território como 

produto histórico social. (VESENTINI 2004) 

Esse conceito, segundo Lisboa (2007), pode ser trabalhado tomando 

como exemplo a conquista de áreas no período colonial e imperialista o que traria 

mais significado com a participação do conceito de território, assim como o 
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entendimento do papel do Estado Nacional. Também pode-se, utilizar de exemplo o 

estudo de outras formas de relações de poder que constituem territórios, em 

outras escalas de análise, que também se inserem na importância deste conceito 

como, por exemplo, as reivindicações de sociedades tradicionais ribeirinhas, 

indígenas e quilombolas. 

Já o conceito de paisagem, segundo definição clássica de Santos (1988), 

é tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, o domínio do visível, aquilo 

que a vista alcança e não é formada somente de volumes mas de cores, atores, sons 

e movimentos. O mesmo autor em visão mais dialética do conceito de paisagem 

define essa como uma “realidade provisória, que está sempre por se formar; é um 

quadro de devir, nunca está pronta e muda a cada momento: em suma é uma 

realidade efêmera” (SANTOS, 2006, p, 123). 

Paisagem é a unidade visível do território e se caracteriza por fatores 

sejam eles de ordem social, cultural e natural e está relacionada tanto ao passado 

como ao presente, é o resultado do que ocorreu em determinado espaço em 

tempos distintos e está cheio de historicidade. (SANTOS, 2006) 

Segundo Lisboa (2007), a paisagem pode ser trabalhado com os alunos 

destacando as grandes paisagens naturais do globo são um bom conteúdo no qual 

se pode implementar a discussão da paisagem geográfica; a comparação entre 

paisagens de diferentes países e até mesmo cidades demonstra como o ambiente e 

a cultura alteram a forma de intervenção do homem na natureza; e a análise das 

paisagens urbanas e das áreas industriais constatam o aumento da paisagem 

humanizada e a capacidade de modificação do espaço e da paisagem pelo ser 

humano. 

Temos o conceito de região, que se caracteriza por um termo amplo, e 

complexo dentro da Geografia, no qual com a evolução do pensamento geográfico, 

assim como os outros, o conceito foi se modificando. Para Vesentini (2004) região é 

sempre a parte de um todo maior, não existe região isolada, sozinha, ou seja, região 

é a divisão de um espaço em áreas menores. 
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Para Corrêa, (1987) região é conjunto de lugares onde os contrastes 

internos entre esses são menores que as existentes entre eles e qualquer elemento 

de outro conjunto de lugares. Em outras palavras, região é um espaço com 

características comuns, e quando falamos em regionalização, estamos falando de 

um processo histórico que ocorreu num dado espaço, produzido pela ação de 

sujeitos de acordo com seus interesses podendo ser delimitada em diversas escalas 

de acordo com as necessidades do estudo. No senso comum a expressão região é 

empregada no cotidiano como uma forma de referência a lugares que se 

diferenciam uns dos outros. 

Para Thiesen (2011), uma das formas de tratar esse conceito com os 

alunos é pedir que eles dividam o município, ou o bairro em que eles vivem em 

regiões, questionando-os quais são áreas que eles detectam que possuem 

características e traços em comum, isso seria uma forma de regionalizar o município 

ou o bairro, fazendo com que eles tenham uma melhor compreensão do conceito 

sem esquecer-se da questão da escala. 

Para Lisboa (2007), pode se trabalhar esse conceito com os alunos, 

utilizando-se de exemplos das diferentes propostas de regiões do Brasil e as 

características comuns dessas mesmas. Através da compreensão desse conceito 

torna-se fácil identificar como cada tipo de regionalização foi elaborado tendo 

pressupostos e características comuns que atendam a uma finalidade específica. Os 

critérios utilizados na regionalização possibilitam ao aluno um olhar através do qual 

se deseja analisar e compreender a realidade de determinada área. 

 

O processo de regionalização é o que dá origem às regiões. Dessa 

forma, secciona-se o espaço geográfico em partes que apresentam 

internamente características semelhantes. Os elementos internos 

de uma região não são idênticos, mas quando comparados aos 

elementos de outra região se percebe certa homogeneidade 

interna. Para se empreender um processo de regionalização é 

preciso estabelecer um conjunto de objetivos e de critérios 

segundo os quais o espaço será dividido, podendo estes critérios 

ser de ordem natural, política, econômica, social, etc. Vários tipos 

de regionalizações para o mesmo espaço podem ser propostos, 

seguindo objetivos e critérios específicos e promovendo uma 

sobreposição de regiões. Cada regionalização pode ou não 
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considerar os limites administrativos previamente definidos. 

(LISBOA, 2011, p.) 

 

O lugar na Geografia, para Vesentini (2004) é o um espaço menor, onde 

nós vivemos, estudamos, trabalhamos e conhecemos as pessoas, é o espaço com o 

qual nós, nos identificamos, é o „nosso lugar‟. O conceito de lugar trata das 

referências das pessoas e seus vínculos afetivos, onde se desenvolve sua cultura, 

costumes e valores é onde os sentimentos de pertencimento e identidade se 

afloram. 

Atualmente o lugar se apresenta como um conceito de maior 

complexidade, devido aos estudos da Geografia humanística e não mais ligado 

apenas a noção de escala (cartográfica). O conceito passou a ter uma visão mais 

ampla e pode ser compreendido como um cotidiano “compartido entre as mais 

diversas pessoas, firmas, instituições, em cooperação e conflito, sendo a base da 

vida em comum” (AMORIM, 2006, p. 35). Assim, “na Geografia Humanística, lugar é 

o espaço que se torna familiar ao indivíduo, é o espaço do vivido, do 

experienciado.” (CAVALCANTI, 1998, p. 89) ou ainda segundo Carlos (2007, p. 19) 

“O lugar se refere de forma indissociável ao vivido, ao plano do imediato”. 

O conceito de lugar pode ser trabalhado em sala de aula segundo Lisboa 

(2007) quando o aluno se depara com o universo da realidade cultural na qual ele 

esta inserido. Destacar que em muitas situações as características de alguns locais 

insistem em não desaparecer devido ao processo de globalização da sociedade 

atual, e o conceito de lugar ajuda a entender esta dinâmica. As questões culturais 

adquirem importância quando o apego, os sentimentos e a relações dos indivíduos 

com o seu lugar, parte do espaço geográfico com a qual os antepassados se 

relacionavam e a comunidade atualmente residente mantêm relação direta. Ao se 

analisar o processo de globalização pode-se enfatizar que ele muitas vezes ajuda 

fortificar uma identidade local ao invés de destruí-la. 
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Considerações finais 

 

O objetivo geral deste estudo foi o de apresentar os conceitos da 

geografia como fundamentais para análise dos fenômenos sob o ponto de vista 

geográfico nos conteúdos escolares bem como a importância desses conceitos 

serem utilizados por professores no processo ensino-aprendizagem dos conteúdos 

de Geografia. Defende-se a idéia de realização de uma abordagem de conteúdo 

específico para analisar os conceitos centrais da Geografia, a fim de que estes 

cumpram com seu objetivo de possibilitar uma melhor compreensão das 

transformações feitas no espaço pelo homem. 

Assim, acredita-se na importância da utilização dos conceitos centrais da 

Geografia em seu ensino-aprendizagem e que os professores devem utilizar destes 

em suas metodologias, Também se viu uma breve introdução do que seria cada um 

dos conceitos centrais da Geografia como o de espaço, este visto com um conceito 

amplo, geral, de espaço geográfico, território, região, paisagem e lugar. 

Ao utilizar dos conceitos centrais da Geografia em suas aulas o professor 

possibilita aos alunos uma visão própria de mundo e das forças que agem e 

transformam os diferentes territórios. Assim, ele pode agir e interferir como sujeito 

ativo e atuante na busca de transformações e melhorias na sociedade em que ele 

vive, seja em uma escala local ou global. 

 

Referências 

 

ALVES, A. P. A. F. & SAHR, C. L. L. Geografia Ensinada - Geografia Vivida? Conceitos e 
Abordagens para o Ensino Fundamental no Paraná. Revista Discente Expressões 
Geográficas - UFSC, v. 5, p. 49-60, 2009. 

 

ANDRADE, Manuel Correa de. Territorialidades, Desterritorialidades, Novas 
Territorialidades: os limites do poder nacional e do poder local. In: SANTOS, Milton 
(Org.) 
 

Território: Globalização e Fragmentação. São Paulo: Hucitec, 1993, pp. 213-220. 



 

 

 

 
 
RELATO DOS PROFESSORES SOBRE OS DESAFIOS DA ATUAÇÃO DOCENTE EM DIFERENTES CONTEXTOS 

 

AMORIN, M. E. de. O trabalho de campo como recurso de ensino em geografia, em 
unidades de conservação ambiental - o Parque Estadual de Itapuã, 2006. 170f. 
Dissertação (Mestrado em Geografia) – UFRGS, Porto Alegre, 2006. 

 

CALLAI, H. C. Aprendendo a ler o mundo: A geografia nos anos iniciais do ensino 
Fundamental. São Paulo: Cad. Cedes, Campinas, vol. 25, n. 66, p. 227-247, maio/ago. 
2005. 

 

CARLOS, A. F. A. O lugar no-do mundo. São Paulo: LABUR, 2007. p. 16-19. 

 

CAVALCANTI. L. de S. Geografia, escola e construção do conhecimento. São Paulo: 
Papirus, 1998. 

 

CAVALCANTI, L. de S. Bases teórico-metodológicas da Geografia: uma referência 
para a formação e a prática de ensino. In: CAVLCANTI, L.S. (Org). Formação de 
professores: concepções e pratica em geografia Goiânia: Vieira, 2006 p. 27-49. 

 

CAVALCANTI. L. de S. Geografia e práticas de ensino. Goiânia: Alternativa, 2005. 

 

CORRÊA, R. L. Espaço, um conceito chave de Geografia. In: CASTRO, Iná E. GOMES. 
Paulo C. da C. e CORRÊA, Roberto L. (Org.). Geografia – Conceitos e temas. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. p. 15-47. 

 

HAESBAERT, R. Des-territorialização e identidade: a rede “gaúcha” no nordeste. 

Niterói: EdUFF, 1997. 

 

HAESBAERT, R. Da Desterritorialização à Multiterritorialidade. In: ENCONTRO DE 
GEÓGRAFOS DA AMÉRICA LATINA-EGAL, 10, 2005, São Paulo. Anais... São Paulo: 
Universidade de São Paulo-USP, 2005. p. 6774-6792. CD. 

 

LEFEBVRE, H. Reflections on the Politics of Space. Trad. M. Endres, Antipode, 8, 
1976. 

 

LISBOA, S. V. A importância dos conceitos da Geografia para a aprendizagem de 
conteúdos geográficos escolares. Revista ponto de vista. v. 4, 2007. Disponível em:  
http://www.coluni.ufv.br/revista-
antiga/docs/volume04/importanciaConceitosGeografia.pdf 

 

Parâmetros Curriculares Nacionais: Introdução aos Parâmetros Curriculares 
Nacionais/Secretaria de Educação Fundamental - Brasília: MEC/SEF, 1999. 

 

http://www.coluni.ufv.br/revista


 

 

 

 
 
RELATO DOS PROFESSORES SOBRE OS DESAFIOS DA ATUAÇÃO DOCENTE EM DIFERENTES CONTEXTOS 

 

RAFFESTIN, C. Por uma geografia do poder. Tradução de Maria Cecília França. São 
Paulo: Ática, 1993. 

 

SANTOS, M. Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo: HUCITEC, 1988. 

 

SANTOS, M. P. O espaço humanizado, a paisagem humanizada e algumas reflexões 
sobre a paisagem em São Paulo no século XVIII e XIX. 2006, 192 f. Tese (Doutorado) 
– Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Geografia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 

 

THIESEN. J. S. Geografia escolar: dos conceitos essenciais às formas de abordagem 
no ensino. Revista Geografia Ensino & Pesquisa, v. 15, n.1, jan./abr. 2011. p. 83-94. 

 

VESENTINI, J. W. O Ensino da geografia no século XXI. Campinas: Papirus, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
RELATO DOS PROFESSORES SOBRE OS DESAFIOS DA ATUAÇÃO DOCENTE EM DIFERENTES CONTEXTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

 
 

26 RELATO DOS PROFESSORES SOBRE OS DESAFIOS DA ATUAÇÃO DOCENTE EM DIFERENTES CONTEXTOS 

 

Capítulo 2 

A IMPORTÂNCIA DA EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA 

 

Douglas Santos Batista 

 

RESUMO- O ensino de ciências apresenta dificuldades quando relacionado ao 
desenvolvimento de aprendizagens significativas de conteúdos científicos por parte dos 
discentes, em especial daqueles que envolvem aula prática a experimentação nas aulas de 
Química. Nesse sentido, são necessários uma nova postura do professor a reformular suas 
práticas pedagógicas de tal forma que a experimentação auxilie na construção da aula, 
atraindo o alunado a sua participação ativa para o despertar da curiosidade e criticidade; 
dando significado ao conteúdo ensinado. Diante destas adversidades o professor tem que 
ter estratégias para despertar no aluno o interesse, curiosidade para assim permitir a 
participação mais ativa do mesmo, no processo de aprendizagem. Estabelecendo assim, a 
dinâmica indissociável entre teoria e prática. Desta forma, aponta que a experimentação é 
uma metodologia fundamental e exitosa no decorrer do desenvolvimento do 
conhecimento, bem como sua relevância no ensino e aprendizagem da Química. 

PALAVRAS-CHAVE: Experimentação. Ensino de Química. Ensino-aprendizagem.  

1 INTRODUÇÃO 

1.1 FRAGMENTAÇÃO DO ENSINO DE QUÍMICA DE MODO TRADICIONAL 

Muito se tem produzido nos últimos anos sobre melhorias referentes à 

qualidade do ensino. Entende-se que tais estudos, na verdade, contribuem de 

diferentes formas para que se compreenda a questão da educação em geral, e das 

ciências em particular, como não sendo algo que esteja ocorrendo de modo isolado 

nos vários campos do saber, mas sim enquanto um movimento mais amplo e 

contextualizado desse processo. 

Muitos estudos sobre esta área mostram que a Química é apresentada aos 

alunos de modo tradicional, ressaltando a teoria e desprezando a prática, de modo 

que poucas vezes ela é vinculada ao cotidiano dos alunos, por possuir um caráter 

conteudista, abstrato, livresco e memorialístico. Assim, costuma direcionar os 

alunos para sentimentos de desinteresse e à indagação sobre a finalidade de se 

estudar química. 
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O ensino de Química tem sido considerado pelos alunos como de difícil 

compreensão, pois, na maioria das vezes, os mesmos não conseguem relacionar o 

que aprendem nas aulas com as situações vivenciadas em seus cotidianos. Para 

Abraham et al. (1997), o ensino de Química centrado nos conceitos científicos, sem 

incluir situações reais, torna-se pouco motivador para o aluno.  

Esse enfoque, aliado ao conhecimento químico, trabalha o cotidiano de 

forma crítica, refletindo e propondo novas formas de olhar para o mundo.  

É de expressiva importante estabelecer relações entre o conteúdo químico 

estudado no âmbito educacional e as vivências dos estudantes durante as aulas de 

química no Ensino Médio. 

No contexto contemporâneo, o processo de ensino-aprendizagem tem 

sofrido mudanças consideráveis em todos os níveis, portanto, nas novas 

perspectivas, tem sido fundamental a compreensão de que o papel do professor é 

significativo, quando desempenha no aluno a atividade de reflexão sobre valores e 

o mundo em que está inserido, como também sobre a criticidade de como este 

deve ser transformado. 

Não basta simplesmente ensinar o que o livro traz, tratando a ciência como 

sendo imutável e isolada dos outros conhecimentos. O ensino deve ser o mais 

interdisciplinar possível, interligando assuntos que muitas vezes, por si só, o aluno 

não conseguiria. Daí a importância de que o professor seja um mediador das 

discussões, visto que o Ensino de Química, não necessariamente se deve trabalhar a 

Química de forma única e exclusiva, mas sim, vincular o que está sendo trabalhado 

com a realidade do próprio aluno, com o meio social onde o mesmo está inserido, 

desenvolvendo no aluno a capacidade de tomada de decisões (SANTOS E 

SCHNETLZER, 1996). 

Portanto, é indispensável à participação dos alunos na construção do 

conhecimento, de forma que para o educando, os conteúdos sejam significativos. 

Para tanto, existem várias metodologias que podem ser adotadas pelo professor, 

capazes de estimular e motivar o aluno durante as aulas. Entre elas, citam-se as 

atividades experimentais, sendo que esta tem recebido grande destaque, pois, se 

trabalhada de forma a ser desafiadora para o aprendiz, que desenvolve e avalie suas 

ideias, criando um ambiente investigativo e que estimule o aluno a levantar 
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hipóteses, questionamentos e também à discussão sobre fenômenos que são 

apresentados durante as aulas, possibilita de forma efetiva o desenvolvimento de 

diferentes habilidades e do senso crítico deles. 

2 DESENVOLVIMENTO  

2.2 AS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE QUÍMICA  

 

A Química presente no cotidiano é de suma importância para fazer a ponte 

entre o conhecimento prévio do aluno e o conhecimento científico, lembrando que 

este último deve ser construído coletivamente, através de discussões, observações, 

dentre outros meios, possibilitando uma maior interação entre os alunos, 

motivando-os a buscar razões e explicações com atividades que permitam um 

caminho que vai da imaginação à abstração, por meio de processos e levantamento 

de hipóteses e testagem de conjecturas para os fenômenos que acontecem a sua 

volta.  

Observa-se que grande parte dos discentes possuem dificuldades para 

aprender química, principalmente em razão da persistência no formato de aulas 

monótonas, que visam somente a aplicação de conteúdos e fórmula. Sendo assim, 

este cenário acarreta em desinteresse por parte dos mesmos, por acreditarem que 

os conteúdos são insignificantes. 

Em contrapartida à citada conjuntura, percebe-se atualmente a existência de 

muitos incentivos para os professores, no que se refere à mudança de suas práticas 

de ensino, de modo que se afastem do tradicionalismo e assimilem novas 

metodologias de ensino, introduzindo temas sociais, ambientais, etc., para a 

aplicação de um conteúdo químico com abordagem diferente, motivando o aluno a 

desenvolver seus lados científicos, crítico e criativo. 

O processo de ensino-aprendizagem tem sofrido mudanças consideráveis em 

todos os níveis. Tomando como real o processo de mudança pelo qual a relação do 

ensino-aprendizagem tem passado nos últimos anos no cenário brasileiro, os papeis 

estabelecidos para professores e alunos precisam ser representados de modo que 
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se enquadrem nas novas perspectivas. Fundamentando neste panorama, cabe 

destacar que Freire (1997) defende a ideia de que para compreender a teoria é 

preciso experimentá-la, ou seja, é preciso ser vivida. Contudo, a realidade das 

escolas brasileira tem sido fator dificultoso, não só pela falta de estrutura física, 

como também pela evidente deficiência observada quanto à formação docente. 

Muitos professores acreditam que o Ensino de Química e Ciências pode ser 

transformado através da experimentação, porém, as atividades experimentais são 

pouco frequentes nas escolas. Os principais motivos indicados pelos professores 

são a inexistência de laboratórios, ou mesmo a presença deles na ausência de 

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

(GONÇALVES, 2005). Porém, essa problemática relacionada a falta de recurso não 

sustenta, visto que existem experimentos sobre diversos conteúdos que se utilizam 

de materiais de baixo custo e de fácil aquisição sobre diversos conteúdos. Ainda 

neste âmbito, concordamos com Santos e Schnetzler (1997, p. 13) ao dizer que: 

 

A presença da química no dia-a-dia das pessoas é mais do que 
suficiente para justificar a necessidade de o cidadão ser informado 
sobre química. Todavia, o ensino atual de nossas escolas está muito 
distante do que o cidadão necessita conhecer para exercer sua 
cidadania. 

 

Em vista disso, Hodson (1994) destaca ainda que o único modo eficaz de 

aprender a fazer Ciência é praticando a Ciência de maneira crítica, e não somente 

prendendo como se fosse uma receita que pode ser aplicada em todas as situações. 

O autor considera que a ineficácia educativa do trabalho experimental, no que diz 

respeito à compreensão dos conceitos científicos, deve-se, sobretudo, à passividade 

intelectual dos alunos, quando se promove atividades em que estão ausentes o 

debate e a exploração de ideias. 

As primeiras ideias e conceitos da Química são ensinados nas escolas desde o 

Ensino Fundamental, em específico na disciplina de ciências e, mais profundamente 

no Ensino Médio, na disciplina de Química. Porém, os professores destas disciplinas 

costumam apresentar os conteúdos por meio de aulas tradicionalistas, nas quais 

expõem os conceitos, exemplos e exercícios resolvidos e propostos (COSTA; 

SOUZA, 2013). 
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 Partindo desse pressuposto, Ribeiro e Barreto (2013) comentam que quando 

o educador conseguir criar uma interação com o aluno, de modo que ele venha a 

aproximar o conteúdo das disciplinas com o conhecimento prévio deles, haverá 

caminhos efetivos para uma percepção mais clara da Química. Assim, 

consequentemente o aluno se tornará mais participativo e interrogador, tornando 

importante o debate sobre essa proposta para se trabalhar o ensino de química. 

Conforme discutido por Santos e Schnetzler (1997, p. 127-128), 

 

[…] participação ativa do aluno, utilização de debates em sala de aula e 

situações em que o aluno tenha condições de solucionar um problema 

real […] conceitos fundamentais da Química, imprescindíveis na 

compreensão dos fenômenos químicos, propriedades e transformações 

químicas de substâncias e materiais e atributos dessas transformações; 

natureza do conhecimento científico relacionada à história e Filosofia da 

Ciência; à tecnologia, incluindo a compreensão de produção tecnológica e 

de fatores sociais, econômicos e ambientais ligados a tal produção; 

aspectos sociais, permitindo uma compreensão da dinâmica de 

funcionamento da sociedade; ética e moral, permitindo ao aluno 

estabelecer adequadamente seus julgamentos.  

 

Dessa forma, aquilo que o sujeito afirma que pode adquirir sentidos diversos, 

dependendo da formação discursiva a partir da qual ele fala, traz vantagens para a 

aprendizagem em geral, tendo como objetivo a formação do cidadão crítico e 

atuante na sociedade, principalmente porque desenvolve nos alunos a habilidade da 

argumentação e é uma oportunidade para que eles possam expor suas ideias a 

respeito de fenômenos e conceitos científicos, além de aprenderem a se comunicar 

com base no gênero discursivo, conforme descrito por Halbwachs (1990), ao 

abordar que a memória individual não está completamente fechada e isolada em 

um grupo social. 

Assim, citado por Altarugio, Diniz e Locatelli (2009) destaca que para o 

professor, a realização de uma atividade como o debate exige sua intensa 

participação enquanto mediador. Pois, além de acompanhar as falas dos alunos, 

deve também questioná-los e propor novos elementos para discussão. 

Contribuindo com esta ideia, Silva e Pitombo (2003, p.1) argumentam: 
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Vale lembrar que o aprendiz várias vezes chega ao ambiente escolar com 

ideias, opiniões e imagens estruturadas em um ‘saber prático’ que está 

em contínua elaboração nas trocas de informação, experiências e 

relações do cotidiano. Além disso, não se pode esquecer que a sala de 

aula é um espaço onde também se processa uma interação social. 

 

Acredita-se então que as interações sociais compõem um englobamento de 

análises no estudo escolar, como a formação, a compreensão e as solidificações de 

conceitos e fenômenos sociais trazidos pelos alunos, integrados no espaço 

formador. Assim, intensificando esse entendimento, Fonseca (2001, p. 73) ensina 

que: 

 

O conteúdo de química na escola não pode ignorar a realidade, deve ter 

como finalidade a promoção de educação em química que permita aos 

alunos tornarem-se cidadãos capazes de compreender o mundo natural 

que os rodeia, e de interpretar, do modo mais adequado as suas 

manifestações. 

 

Assim, os educandos devem ser estimulados através de atividades criativas, 

nas quais possam compreender e reconhecer a importância de estudar o conteúdo 

químico, facilitando desta maneira o aprendizado. Este é um entendimento que 

pode ser visto nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 

2002, p.87).  

 

Deve-se considerar ainda a importância, na organização das práticas do 

ensino, de se levar em conta a visão de que o conhecimento químico é 

uma construção humana histórica e específica, o qual, sendo objeto de 

sistemáticos processos de produção de reconstrução sociocultural, vem 

sendo recontextualizado e usado, com significados ora mais ora menos 

estabilizados, mediante o uso de linguagens e modelos próprios, em 

contextos diversificados. (BRASIL, 2002, p. 87). 

 

Desse modo, o uso de temas contextualizados no ensino de Química tende a 

ser mais atrativo para os alunos, pois, não consiste em apenas explicar fórmulas e 

conceitos que justificam alguns fenômenos químicos, mas sim, motivá-los a refletir 

sobre o conteúdo a ser trabalhado, bem como para utilizá-los no seu dia a dia. 
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As questões aqui levantadas insistem em uma postura que consideramos 

fundamental ao processo de educação com finalidade efetivamente formadora: o 

estudante é um sujeito ativo no processo da própria aprendizagem e formação 

escolar e para a cidadania. Nesta conjuntura, um desafio que se mostra para a 

Educação Química se refere à possibilidade de mobilizar os estudantes além de 

estimulá-los a desenvolver o pensamento crítico em relação aos conteúdos e 

conceitos químicos que aprendem. E, para além do desenvolvimento desse 

pensamento crítico, contribuir ao fazê-lo numa perspectiva renovadora, que 

permita agir no mundo e transmudar suas vivências 

No que se refere ao Ensino de Química, a atividade experimental é uma 

importante ferramenta pedagógica, apropriada para despertar o interesse dos 

alunos, cativá-los para os temas propostos pelos professores, e ampliar a 

capacidade dos discentes para o aprendizado. Nesta perspectiva, Maldaner e Zanon 

(2010. p. 123) comentam que: 

 

A compreensão do que seja ciência e como ela é produzida influenciam 
em muito no ensino escolar da ciência. Se, por exemplo, a compreensão é 
que ciência constitui um conjunto de verdades estabelecidas e que seus 
enunciados coincidem com a realidade das coisas do mundo natural e dos 
fatos, o professor tende a ensiná-la assim, e fará todo o esforço para que 
seus alunos saibam repetir, exatamente, esses enunciados. Dessa forma, 
produzem-se apenas argumentos retóricos, isto é, argumentos que 
buscam convencer os estudantes dessas verdades e que as outras 
compreensões ‘não científicas’ devem ser negadas ou refutadas. 

 

Perante o supracitado contexto, Gonçalves (2005, p.41), em sua dissertação 

de mestrado, citou que essa cultura da experimentação teve como precursor 

Francis Bacon:  

 

A ideia de uma ciência experimental, fortemente presente nos currículos, 
foi fundida por Francis Bacon (1561-1626), também reconhecido como 
“profeta da ciência moderna” e o “inventor do método experimental”; 
apesar de não ter vivenciado pessoalmente os experimentos que tanto 
defendia. Na filosofia baconiana, acredita-se na verdade como descoberta 
e a experimentação seria o único meio de estudar a natureza. [...] Para 
Bacon, o conhecimento e domínio da natureza proporcionam atingir o 
objetivo da Ciência: o melhoramento da vida humana. Para este filósofo, a 
construção do conhecimento deveria partir da observação, desprovida de 
teorias e pré-conceitos, numerosas, repetíveis, não conflitantes entre si 
dos fenômenos  serem investigados. 
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No entanto, deve-se salientar que as práticas pedagógicas não devem ser 

pautadas em aulas experimentais formatados do tipo “receita de bolo”, em que os 

aprendizes recebem um roteiro para seguir e devem obter resultados que o 

professor espera, tampouco, apetecer que o conhecimento seja construído pela 

mera observação. 

 
A experimentação pode ter um caráter indutivo e nesse caso, o aluno ode 
controlar variáveis e descobrir ou redescobrir relações funcionais entre 
elas, e pode também ter um caráter dedutivo quando eles têm a 
oportunidade de testar o que é dito na teoria, porém a utilização dessas 
atividades bem planejadas facilita mito a compreensão da produção do 
conhecimento em química (GIORDAN,1999). 
 

 

Nessa perspectiva, a inserção da experimentação no contexto escolar 

aparece como uma possibilidade altamente significativa no processo de ensino-

aprendizagem, por meio da qual, ao mesmo tempo em que se aplica a ideia de 

aprender a fazer, gerando interesse e prazer, contribui-se para o desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e social dos alunos. Pois a experimentação da a  possibilidade de 

aproximar  o alunado do conhecimento científico vivendo situações de solução 

problema, nesse movimento de aproximação da observação com o conhecimento 

prévio do mesmo desenvolvendo a criatividade e da autonomia para o mesmo. 

Ao se relacionar o experimento a uma atividade de resolução de problemas, 

não estamos querendo dizer que resolver problemas é uma atividade exclusiva do 

campo da Química, mas sim, queremos afirmar que, ao desenvolver atividades com 

a prática, pode-se estar, naturalmente, desenvolvendo a criticidade do alunado, pois 

fortalece a habilidade da observação na medida em que potencializa a resolução de 

problemas.  

De acordo com Galiazzi et al (2001), a utilização das atividades experimentais 

como recurso totalmente eficaz para motivar os alunos é um equívoco. 

Primeiramente, segundo o autor, nem todos os alunos sentem-se motivados, sendo 

que alguns, inclusive, possuem aversão a este tipo de tarefa. Outro aspecto 

relevante é que as expectativas em relação à experimentação diminuem conforme 

os estudantes começam a vivenciar esse tipo de atividade (GALIAZZI et al., 2001). 
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Ainda neste contexto, ressalta-se que muitos professores acreditam que o 

Ensino de Química e de Ciências pode ser transformado através da experimentação, 

porém, as atividades experimentais são pouco frequentes nas escolas. Os principais 

motivos indicados pelos professores são a inexistência de laboratórios, ou mesmo, 

quando se tem a presença deles, a ausência de recursos para manutenção, além da 

falta de tempo para preparação das aulas (GONÇALVES, 2005).  

Como exemplo sobre a má utilização da experimentação destaca–se: as 

concepções simplistas de muitos educadores sobre o potencial pedagógico desse 

tipo de trabalho; a dicotomia entre teoria e prática; a falta de equipamentos 

adequados; os problemas na formação inicial e continuada de professores. 

Considera-se então que de nada adiantará a existência de um laboratório bem 

estruturado se os docentes continuarem com visão simplista a respeito da 

experimentação. Lutfi (1997) sugere deferências a respeito de mudanças 

necessárias para a Educação Química no Ensino Médio. Em especial a respeito da 

forma como os conteúdos químicos são muitas vezes ensinados, desconectados da 

vida dos estudantes, o autor destaca que: 

 
Se pretendermos ser do nosso tempo, precisamos refletir se seguimos 
essa sequência formal de conteúdos ou se damos o passo e pegamos 
tudo o que está embaralhado na vivência com os alimentos, as tintas, os 
tecidos, as embalagens e neles buscamos as substâncias na mediação 
entre estrutura e função. (LUTFI, 1997, P. 8). 
 

 

 Assim, acredita-se que a partir do momento em que tivermos professores 

com melhor formação, o problema da falta de equipamentos poderá ser sanado, ou 

minimizado, quando estes perceberem que muitas vezes o problema maior está na 

falta da objetividade sobre como fazer, para quem, e com qual finalidade. 

Questionar o ser, o fazer e o conhecer, significa problematizar, respectivamente, 

valores e atitudes, modos de agir, conhecimento teórico. Ao fazer isto, acredita-se 

estar caminhando em busca de diferentes modos de conhecimento. Portanto, o 

professor deve deixar de simplesmente transmitir o conteúdo, para assumir o papel 

de criador e produtor de situações para a participação ativa do aluno. O 

conceituado educador Paulo Freire, explicita acerca do lugar no qual o estudante 

está repleto de conhecimentos, os quais muitas vezes a escola ignora, ou tentar 
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esmagar sobrepondo as teorias científicas como incontestáveis. Freire (1988, p. 124) 

aponta que: 

 
Uma das tarefas essenciais da escola, como centro de produção 
sistemática do conhecimento, é trabalhar criticamente a integibilidade 
das coisas e dos fatos e sua comunicabilidade. É imprescindível, portanto 
que a escola instigue constantemente a curiosidade do educando em vez 
de “amacia-la” ou “domestica-la”. É preciso mostrar ao educando que o 
uso ingênuo da curiosidade altera a sua capacidade de achar e obstaculiza 
a exatidão do achado. É preciso por outro lado e, sobretudo, que o 
educando vá assumindo o papel de sujeito da produção de sua 
inteligência do mundo e não apenas de recebedor da que lhe seja 
transferida pelo professor. 

 

Daí a importância de acrescentar realidade nos currículos de Química, 

estabelecendo relações entre o dia a dia do aluno e o conhecimento científico, 

utilizando-se para tal a química presente no cotidiano, ou seja, trazendo a realidade 

do aluno para as salas de aula (LISO et al., 2002). Dessa forma talvez o Ensino de 

Química se torne mais proveitoso para o aluno, visto que a associação com as 

vivências pode ter um papel majoritário no interesse por parte do aluno na 

descoberta e reconstrução do conhecimento. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conforme discutido nesse trabalho a experimentação oferece uma 

contribuição muito importante e positiva no processo de ensino-aprendizagem, pois 

melhora a compreensão dos alunos sobre os fenômenos, que muitas vezes se 

explicados em uma aula expositiva convencional, não surtiria o mesmo efeito. Ou 

seja, vivenciar ativamente no processo nos remete ao abstrato para entender o 

concreto. 

Logo, sabe-se que a experimentação no ensino ainda é um desafio a ser 

enfrentado, seja por falta de infraestrutura, falta de tempo para preparação da aula 

ou má formação dos professores. Muitos artigos, inclusive alguns deles utilizados 

para a elaboração deste artigo, demonstra a relevância da teoria com a prática e 

esta com a participação ativa dos alunos no processo de sua aprendizagem. 

Cabe ressaltar a importância da relação da química com o cotidiano, de 

modo que os alunos devem vê-la como ela realmente é: uma ciência que faz 
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intrinsecamente parte de nossas vidas. Com a ausência dessa relação, os alunos 

ficam limitados em suas aptidões investigativas e muitas vezes desestimulados e 

desinteressados pelos conteúdos. 

Portanto, diante do que foi discutido nos levam a reforçar a relevância que 

tem abordagem da aula prática como a experimentação no Ensino de Química, 

enquanto motivador para despertar o interesse dos alunos para aprender a química, 

sendo ela tratada de forma contextualizada e colocada como pertencente ao 

cotidiano do aluno, dando significado ao que esta sendo estudado. Deste modo ela 

é vista em uma perspectiva diferente, favorecendo o desenvolvimento do 

conhecimento científico e, consequentemente, o despertar para o exercício da 

cidadania. 
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Capítulo 3 
 

A MÚSICA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: PROJETO INTERDISCIPLINAR 

REALIZADO NO CEIM SÃO FRANCISCO - DOURADOS/MS 

 

Care Cristiane Hammes1 
Alexandre Bandeira Monteiro e Silva 2 

 Silvia Mara Pagliuzo Muraki 3 
 

 
Resumo:  O presente artigo tem como objetivo pesquisar sobre o sentido, para os 
professores, de uma prática docente interdisciplinar, por meio de projetos em 
parceria. Resgata também a importância das experiências sonoras e musicais 
através de atividades lúdicas visando o desenvolvimento das crianças na educação 
Infantil. A musicalização e a ludicidade são instrumentos pedagógicos que podem 
contribuir no desenvolvimento integral das crianças nos aspectos cognitivos, 
afetivo, motor, trabalhando várias habilidades como a interação e criatividade. A 
pesquisa apresentou uma abordagem qualitativa, via realização de entrevistas com 
seis professores do CEIM São Francisco (Dourados/MS), no ano de 2018, que 
participaram da criação e aplicação do projeto interdisciplinar. Os resultados 
encontrados durante o trabalho mostraram que trabalhar com projetos 
interdisciplinares contribui significativamente para aprendizagem da criança e do 
professor. Os professores envolvidos no projeto consideraram essencial o trabalho 
em parceria, tanto na criação como na execução do projeto, a troca de ideias, a 
ampliação das práticas, o trabalho coletivo, a socialização de professores e crianças. 
Alguns destacaram, também, ser esse um processo que promove a alegria e maior 
interação entre os membros da comunidade.  
 

Palavras-chave: Musicalidade. Educação Infantil. Criança. 

 

Introdução 

A musicalidade é inerente ao ser humano e está em todo lugar, ou seja, no 

ato de respirar, na dança do vento, no cantar dos pássaros, no lugar que vivemos, 

nas culturas dos povos, na identidade dos lugares, nos hinos, nas ruas, na poesia, 
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enfim, na existência humana da Terra: sua morada, essência e sobrevivência. 

Segundo Carvalho (2018), o som é vibração e, se toda criação é vibração, podemos 

dizer que a criação do Universo não foi silenciosa, uma vez que o silêncio é uma 

condição relativa condicionada à percepção da nossa limitação humana.  

 

No princípio, o homem estava em contato e reproduzia os sons que ouvia 
da natureza, como o vento forte, a chuva, a água dos rios, o estalar de 
galhos, o canto dos pássaros e tantos outros animais, não só com a 
intenção de imitá-los, mas também porque essa era a música que ele 
conhecia. Criava a partir de suas necessidades de comunicação e também 
de subsistência, utilizando materiais sonoros, como seu próprio corpo, 
emitindo sons, como as palmas batendo as mãos, os sons dos pés 
batendo no chão, dos sons vocais emitidos a partir de alguns movimentos 
com a boca, entre outros (CARVALHO, 2018.p.120-121). 
 

O vento que movimenta folhas, florestas, plantações, flores e areias dos 

desertos, apresenta ritmos criados pelo ser humano em culturas e possibilidades 

infinitas. Movimenta a própria vida em épocas, lugares e momentos históricos 

diferentes. Movimenta a humanidade, sendo manifestação da vida humana. 

Ultrapassa fronteiras e une pessoas de diferentes povos. 

A música se revela parte da vida do Ser humano, ocupando um espaço 

tempo entre o ser e estar da criança, nos sons que vivencia. A música justifica o 

trabalho com a criança, manifestando a própria infância, em ritmo e movimento que 

propõe. Nela se apoia esse projeto por meio de uma prática interdisciplinar. O uso 

da música deve ter o objetivo não de levar a criança à adaptação, mas sim, a 

“participar, desadaptar-se e recriar” (FIORI, 1986, p. 9), 

A prática docente interdisciplinar envolve uma atitude interdisciplinar, em 

que outros pensares e fazeres passam a fazer parte do cotidiano do professor. Um 

processo o qual a coletividade tem um papel de perceber o quanto é importante ter 

ações com a participação do outro, de diferentes maneiras de pensar e agir, 

respeitando a singularidade da criança. (FAZENDA, 2003). 

Em termos de interdisciplinaridade, Japiassú (1976) traz a ideia de que os 

diversos campos do saber estabelecem interações, conexões e diálogo. As relações 

de poder entre as disciplinas se dão de forma horizontal. Japiassú (1976) foi um dos 

primeiros a pesquisar sobre o tema, explicando a interdisciplinaridade como sendo 

a axiomática comum a um grupo de disciplinas conexas e definidas no nível 
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hierárquico e imediatamente superior, introduzindo, assim, a noção de finalidade. 

Ao explicar o conceito de uma forma mais detalhada, ele concebe a 

interdisciplinaridade como 

[...] uma nova etapa do desenvolvimento do conhecimento científico e de 
sua divisão epistemológica, exigindo que as disciplinas científicas, em seu 
processo constante e desejável de interpenetração, fecundem-se cada 
vez mais reciprocamente, a interdisciplinaridade é um método de 
pesquisa e de ensino suscetível de fazer com que duas ou mais disciplinas 
interajam entre si. Esta interação pode ir da simples comunicação das 
ideias até a integração mútua dos conceitos, da epistemologia, da 
terminologia, da metodologia, dos procedimentos, dos dados e da 
organização da pesquisa. Ela torna possível a complementaridade dos 
métodos, dos conceitos, das estruturas e dos axiomas sobre os quais se 
fundam as diversas práticas científicas (JAPIASSÚ; MARCONDES, 1996, 
p.145). 
 

Partindo dessa concepção de interdisciplinaridade, duas ou mais disciplinas 

entram num processo de interação e, ao mesmo tempo, num possível diálogo em 

pé de igualdade, evitando a supremacia de uma sobre as demais. As trocas são 

recíprocas e o enriquecimento pode ser mútuo. São colocados em comum não 

somente os axiomas e os conceitos fundamentais, como também os próprios 

métodos.  

Em suma, a interdisciplinaridade não é apenas um conceito teórico. Cada 

vez mais, parece se mostrar como uma prática individual e coletiva. Individual, por 

ser fundamental uma atitude de curiosidade, de abertura, de descoberta, de desejo 

de aprender com outros enfoques. Coletiva, pois não pode haver nenhum 

confronto sólido entre as disciplinas sem o contato efetivo de representantes 

qualificados de cada uma delas. Japiassú (1976, p. 82) diz que “é preciso que 

estejam todos abertos ao diálogo, que sejam capazes de reconhecer aquilo que lhes 

falta e que podem ou devem receber dos outros. Só se adquire essa atitude de 

abertura no decorrer do trabalho em equipe interdisciplinar” 

A perspectiva interdisciplinar visa à intercomunicação e à interação 

dinâmica entre as disciplinas. Contribui para uma nova visão de conhecimento, 

mobiliza a transformação de metodologias, a construção de conceitos, a 

cooperação e conduz ao enriquecimento mútuo dos envolvidos. Dessa forma, a 

interdisciplinaridade difere da concepção de pluri ou multidisciplinaridade, as quais 

apenas justapõem conteúdo. A postura interdisciplinar é compreendida como o 
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estudo do desenvolvimento de um processo dinâmico, integrador e, sobretudo, 

dialógico, intensificando as trocas entre os especialistas e a integração dos 

conhecimentos. 

O trabalho interdisciplinar envolve um rigor epistemológico. Isso implica 

uma mudança de atitude do professor que, por sua vez, refletirá na mudança de 

postura do aluno frente ao conhecimento. Tanto o professor quanto o aluno 

tendem a mudar para compreender que o conhecimento não existe, a priori, pronto 

e acabado - faz parte do compromisso de ambos participarem da elaboração dele. 

Isso se dá por meio de uma atitude interdisciplinar que 

 

[...] ante alternativas para conhecer mais e melhor; atitude de espera ante 
os atos não consumados, atitude de reciprocidade que impele à troca, 
que impele ao diálogo, ao consigo mesmo, atitude de humildade ante a 
limitação do próprio saber, atitude de perplexidade ante a possibilidade, 
ante o novo, desafio em redimensionar o velho; atitude de envolvimento 
e de comprometimento com os projetos e com as pessoas nelas 
envolvidas; atitude, pois de comprometimento em construir sempre da 
melhor forma possível; atitude de responsabilidade, mas sobretudo, de 
alegria, de revelação, de encontro, enfim, de vida (FAZENDA, 2003, p. 75). 
 

Em um ambiente interdisciplinar, de acordo com Fazenda (1994), a dúvida 

conduz à reflexão, e está à ação. Nesse contexto, surge a busca de uma teoria que 

fundamente a prática, em um processo contínuo de indagação e de insatisfação. 

É necessária uma metodologia bem definida ao realizar um trabalho 

interdisciplinar. Só assim é possível iniciar a construção do conhecimento voltado 

para a inter-relação entre as disciplinas e os conteúdos dessas, o que levará à inter-

relação e à conexão entre os conhecimentos de forma consciente. Japiassú (1976) 

diz que a metodologia se faz necessária como um meio que possibilita atingir um 

determinado objetivo cognitivo. Isso pode ser desenvolvido na forma como as 

práticas se organizam, no diálogo entre os professores e destes com os alunos, 

como são estabelecidas as etapas de trabalho, os espaços que são ocupados, as 

fontes que servem como referenciais, a forma como são construídos os conceitos e 

outros. 

Por meio de um processo integrado envolvendo o brincar, o cuidar e o 

educar, a Educação Infantil auxilia no desenvolvimento das capacidades de criação, 

imaginação de diferentes conhecimentos e o desenvolvimento das habilidades 
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corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas. Por essa razão foi desenvolvido o 

projeto interdisciplinar com a música.  

 

Fundamentação teórica 

2.1.1 Ao trazer à tona uma atitude interdisciplinar, a atuação docente precisa 

“revelar o velho para torná-lo novo ou tornar novo o velho” (FAZENDA, 

2003, p.82). Visita situações novas e revisita as velhas, transita entre os 

fragmentos da história e a memória cultural, faz elos, tece sua prática a 

cada dia. Ele se faz ponte, oferece ao educando acesso ao conhecer, 

permite que ele passe para um estado mais elevado de ser; para além 

do que é; superando-se. (FAZENDA, 2003). 

A música é uma linguagem que está presente no dia-a-dia, em todas as 

culturas existentes em diversos países, sendo algo que está sempre associada às 

tradições de um povo e sua época. Para Carvalho (2005, p.69) “A música, 

simbolicamente contextualizada, é linguagem expressiva de formação da criança, 

pois com ela vê-se facilitada a expressão corporal, linguagem que o homem utiliza 

para se comunicar e, muitas vezes, se fazer entender”. Para Bréscia (2003) é uma 

linguagem universal, tendo participado da história desde as primeiras civilizações” A 

escola tem responsabilidade na formação cultural da criança, uma vez que as 

crianças que são educadas em um  

(...) ambiente sonoro, assim como a presença da música em diferentes e 

variadas situações do cotidiano fazem com que os bebês e crianças 

iniciem seu processo de musicalização de forma intuitiva. Adultos cantam 

melodias curtas, cantigas de ninar, fazem brincadeiras cantadas, com 

rimas, parlendas etc., reconhecendo o fascínio que tais jogos exercem. 

Encantados com o que ouvem, os bebês tentam imitar e responder, 

criando momentos significativos no desenvolvimento afetivo e cognitivo, 

responsáveis pela criação de vínculos tanto com os adultos quanto com a 

música. Nas interações que se estabelecem, eles constroem um 

repertório que lhes permite iniciar uma forma de comunicação por meio 

dos sons. O balbucio e o ato de cantarolar dos bebês têm sido objetos de 

pesquisas. (BRASIL, 2018, p. 51). 
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Os sons que nos cercam são expressões da vida, da energia, do universo em 

movimento e indicam situações, ambientes, paisagens sonoras: a natureza, os 

animais, os seres humanos e suas máquinas traduzem, também, sonoramente, sua 

presença, seu “ser e estar” integrado ao todo orgânico e vivo deste planeta. 

(CARVALHO, 2010, p.29). 

 

A música é essencial para a formação do ser humano. Auxilia o 

desenvolvimento do raciocínio lógico, traz envolvimento emocional e é 

instrumento de interação. Brincadeiras de experimentar diferentes sons e 

instrumentos musicais contribuem para o desenvolvimento da linguagem 

e a formação integral das crianças. Ouvir e produzir sons, altos, baixos, 

acompanhados de movimentos e uso de recursos da natureza, do corpo, 

dos objetos e materiais diversos, assim como o conhecimento da 

diversidade de músicas infantis ampliam as experiências das crianças 

(BRASIL, 2012, p.23)  

 

Vários estudos confirmam a importância que a música tem para o bem-estar 

da criança, desde quando ela ainda está no ventre da mãe. A música traz 

tranquilidade para a mãe e para o bebê, introduzindo-o na sensibilidade aos sons, 

desde muito cedo. É uma das formas importantes da expressão humana, o que 

justifica a importância desse trabalho musicalizado no contexto educativo. 

É importante destacar que do “primeiro ao terceiro ano de vida, os bebês 

ampliam os modos de expressão musical pelas conquistas vocais e corporais. 

Podem articular e entoar um maior número de sons, inclusive os da língua materna, 

reproduzindo letras simples, refrões, onomatopeias” (BRASIL, 1998, p.51). 

 

O trabalho com Música deve se organizar de forma a que as crianças 

desenvolvam as seguintes capacidades: ouvir, perceber e discriminar 

eventos sonoros diversos, fontes sonoras e produções musicais.  Brincar 

com a música, imitar, inventar e reproduzir criações musicais. (BRASIL, 

1998, p.55). 

  

Os processos de desenvolvimento da criança no decorrer da vida podem ser 

favorecidos pela musicalidade. A linguagem musical pode estar estruturada no dia a 

dia da sala de aula e principalmente  
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[...] compor, improvisar, explorar o seu corpo como instrumento musical, 
conhecer, manipular classificar, registrar, identificar, escutar sons e 
músicas, tocar, movimentar-se no espaço, apreciar a literatura universal 
da música, refletir, participar de performances (CUNHA, 2004, p.68). 

 

É significativo quando uma proposta curricular organizada por meio de 

projetos nas instituições, valoriza a musicalidade na Educação Infantil, pois 

apresenta como base a diversidade cultural, já que a música oferece 

grande variedade de sons, ritmos e estilos. “Para que tal aconteça, é necessário que 

os professores mobilizem técnicas e metodologias específicas e atualizadas 

existentes no campo da educação musical e da pedagogia (ALVES, 2013, p.5-6). 

Desta forma, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil destacam 

que, “atividades que desenvolvam e [...] ampliam a sensibilidade da criança à 

música, à dança, à linguagem teatral, abrem ricas possibilidades de vivências e 

desenvolvimento para as crianças (BRASIL, 2009, p. 16). 

Ela pode criar condições para a criança aprender mais, pois o movimento 

estimula tanto o desenvolvimento da linguagem quanto à do próprio corpo. Além 

disso, contribui na educação de várias maneiras, deixando o ambiente mais alegre, 

descontraído, criativo e pode ser utilizado como um recurso na aprendizagem das 

crianças. A música trabalhada na Educação Infantil pode desenvolver os 

movimentos, coordenação motora, expressão corporal e pode ser usada como 

linguagem artística, forma de expressar, trabalhando muitos aspectos necessários 

ao processo de ensino e aprendizagem da criança em vários âmbitos. 

Conforme Mársico (1982, p.148) “[...] uma das tarefas primordiais da escola 

é assegurar a igualdade de chances, para que toda criança possa ter acesso à 

música e possa educar-se musicalmente, qualquer que seja o ambiente 

sociocultural de que provenha”. O cotidiano da Educação Infantil é repleto de 

atividades musicais, algumas tão conhecidas que já fazem parte do repertório 

usual das escolas.  

O papel do professor é estimular a criatividade da criança em um processo 

de descoberta, autonomia e experimentação a partir de momentos lúdicos e 

interativos. Assim, a relação música e Educação Infantil apontada pelos 

pesquisadores resulta em, “[...] propostas que respeitam o modo de perceber, 
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sentir e pensar, em cada fase, e contribuindo para que a construção do 

conhecimento dessa linguagem ocorra de modo significativo” (BRASIL, 1998, p.49). 

A criança leva para a o contexto escolar o que aprende em casa com os pais, na 

televisão, no rádio e nos livros. Assim, a relação música e educação infantil 

apontada pelos pesquisadores resulta em  

 

O trabalho com Música proposto por este documento fundamenta-se 

nesses estudos, de modo a garantir à criança a possibilidade de vivenciar 

e refletir sobre questões musicais, num exercício sensível e expressivo 

que também oferece condições para o desenvolvimento de habilidades, 

de formulação de hipóteses e de elaboração de conceitos. (BRASIL, 1998, 

p.49). 

 

A música tem um importante papel na formação da criança, uma vez que, 

além de adquirir sensibilidade aos sons, ela pode estimular e contribuir com 

diversos aspectos, como concentração, coordenação motora, socialização, 

respeito a si e ao grupo e outras características que colaboram na formação do 

indivíduo. 

Com isso a capacidade de ser mais criativo é indispensável à formação de 

uma personalidade íntegra e à plena realização da criança. Além disso, proporciona 

limites para que a criança se sinta segura, abrindo espaços para que manifestem o 

que trazem dentro de si, ou seja, o amor, a brincadeira, trabalhando também a 

afetividade em vários aspectos. 

Desta forma, vivenciam ocasiões de relaxamento, agito, descontração, 

concentração, atenção e interação. Com a música é possível trabalhar a 

sensibilidade das crianças, pois “relacionar educação à sensibilidade é trazer um 

caminho, uma mediação, tendo em vista a consecução de um fim maior, a realização 

maior da pessoa” (CASTRO, 2002. p. 41) que, realizada, compreende, participa, 

constrói. O homem é um ser sensível, e, sendo assim, é preciso ser considerado na 

sua sensibilidade, é preciso ser educado com sensibilidade. 

Por meio da música, as crianças se desenvolvem melhor, ficam mais criativas, 

participam, interagem entre si e com a professora estão sempre com disposição 

para aprender algo diferente (isso em qualquer idade), e com toda esta brincadeira 

o processo de aprendizagem, de compreensão e construção pode ser ampliado.  



 

 

 

 
 
RELATO DOS PROFESSORES SOBRE OS DESAFIOS DA ATUAÇÃO DOCENTE EM DIFERENTES CONTEXTOS 

 

Aprender a escutar, pode ser um dos aspectos trabalhados com empenho e atenção 

pelos educadores, porque “a escuta tem grande importância na educação infantil, 

pois todos os demais conteúdos se alinham por meio da audição e da percepção” 

(BRITO, 2003. p. 187). Isso reforça a importância da criança vivenciar a experiência 

por meio do brincar no meio em que vive.   

Metodologia e resultados 

A metodologia apresenta uma abordagem de estudo qualitativa.  Ludke e 

André (1986, p.12) ressaltam que nesse tipo de abordagem  

[...] o pesquisador deve, assim, atentar para o maior número 
possível de elementos presentes na situação estudada, pois um 
aspecto supostamente trivial pode ser essencial para a melhor 
compreensão do problema que está sendo estudado.  

 

De acordo com a orientação de Ludke e André (1986), dentro de uma 

perspectiva qualitativa, buscou-se realizar entrevistas com os professores da 

Educação Infantil que participaram da realização do projeto interdisciplinar Música.  

Inicialmente foi escolhido o tema, observando o quanto as crianças se 

envolvem com a musicalidade. Em seguida, os professores se reuniram e 

elaboraram o projeto interdisciplinar. Na sequência iniciou-se a execução dele, 

apresentando a essência do processo criativo da criança: suas criações, seus riscos, 

falas, anseios, desenhos, danças, músicas, sorrisos, choros, contextos de vivência e 

essência. A criança como ser de cultura é o centro da criatividade, imaginação, 

poetização, amor, expressões artísticas, dramatização, pintura, inspiração, enfim, 

musicalização.  

O trabalho apresenta o momento da brincadeira da criança, ser/estar/viver, 

com as manifestações da música em roda, em terra/areia, em alimentos, livros 

contados criativamente, em poesias, em ambientes variados, cores, sorrisos, 

danças, pinturas, riscos, rabiscos, desenhos, representações espaciais em 

dimensões variadas, imagens, vídeos, desenhos, recortes, fantoches, dedoches, 

palitoche, avental, colagens, representações de lugares locais/globais, entre outros.  

            
[...] A criatividade na arte, na poesia, na música e nas outras áreas 

de pensamento, que existem para nos dar prazer, ampliando e 
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aprofundando o sentido da vida, e não para fazer fortuna ou 

aumentar o poderio tecnológico (MAY, 1982, p.57). 

 

Para os professores, participar da criação de um projeto é se sentir autor da 

própria prática. Destacaram a parceria como um processo de grande valia para a 

união dos professores, troca de ideias, experiências, ampliação das próprias 

práticas, bem como melhoria delas e estudo sobre os teóricos que fundamentam o 

projeto. Isso remete a um trabalho em parceria, em que todos se olham, 

conversam, sabem o “que o outro está realizando para dar continuidade depois. 

Além disso, amplia a visão de mundo” (PARTICIPANTE A, 2019).  

Para alguns professores essa é uma experiência nova, ou seja, foi a primeira 

vez que realizaram da criação e execução de um projeto interdisciplinar. Para a 

professora participante C (2019), “é muito válido e para ela é uma experiência 

nova”. Assim, mais professores podem ter a oportunidade de trabalhar em parceria 

no contexto da Educação Infantil, ultrapassando a lógica disciplinar de 

conhecimento.  

Dessa maneira, a criança poderá estabelecer uma comunicação com o 

mundo que a cerca por meio dos sons. Também proporcionar atividades 

diversificadas com músicas, objetivando desenvolver as várias áreas para o 

desenvolvimento infantil. Assim sendo, foi realizada uma auto avaliação docente no 

processo de criação das crianças, pensando e repensando a prática com a criança, 

quando a atividade sugere um certo grau de dificuldade e quando elas 

apresentaram maior interesse em aprender a tocar algum instrumento musical. 

Além disso, foi observado a altura, duração, timbre, memorização e outras 

manifestações da criança, no que tange o aprendizado com a música.  

 

A música envolve várias aprendizagens em relação a si mesmo e ao 
outro. Por meio dela podemos expressar sentimentos, 
compartilhar alegrias. Com a música podemos desenvolver 
afetividade e áreas como expressão corporal (PARTICIPANTE F, 
2019). 

 

De uma forma geral, as crianças se envolveram em todos os momentos 

criativos e interagiram de maneiras diferentes e variadas. Para a participante E 
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(2019), “a atuação do professor em parceria promove um processo de 

interdisciplinaridade onde outros saberes, outras atitudes, outras práticas são 

criadas e promovem a felicidade da criança e dos professores envolvidos”. Além 

disso, os recursos utilizados foram os mais variados, desde aqueles criados com 

materiais reciclados e reutilizados, até materiais industrializados.  

 

Figura 1- Criança brincando com tambor confeccionado com material reciclado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Aline Silva Candido, 2018 
 

É interessante perceber que as crianças vivenciaram a cooperação com os 

colegas de turma e outras turmas.  Isso é fundamental, pois é por meio do esforço 

comum que surgem as possibilidades de obter o objetivo proposto pelo grupo. “É o 

entusiasmo do professor que desperta o interesse das crianças e não a qualidade do 

seu canto.” (WEIGEL,1988, p.56). A musicalização tende a socializar a criança, pois 

quando ela canta, envolve papéis de interpretação da música junto ao seu grupo, 

sente-se integrada e compreende o quanto os colegas de sala fazem parte, o que 

possibilita grande valor para o seu convívio social.  

Sabemos que a musicalidade faz parte da vida das pessoas desde antes 

mesmo do nascimento, ainda na gestação. Por isso, cabe aos professores 

possibilitarem momentos de aprendizagem a partir da linguagem lúdica musical, 

propondo ações e momentos de forma interdisciplinar, uma vez que a música pode 

desenvolver diversas áreas de conhecimento, como empatia, a afetividade, 

trabalhar os aspectos cognitivos, autoestima entre outras coisas.  
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Enquanto linguagem lúdica, a música fornece elementos-chave que consente 

o professor trabalhar com a criança em pontos de vista alternativos, partindo-se do 

princípio de que é um movimento que articula a aprendizagem e que apresenta 

suporte a novos requisitos propostos pela escola. Isso fica visível na fala da 

participante B (2019), “um projeto realizado em equipe, onde cada um traz sua 

habilidade e cumpre sua parte, visando um objetivo é um projeto maravilhoso, 

excepcional”.  

No final das apresentações, depois que todos (que quiseram) se 

apresentaram, alguns voltaram para cantar e dançar, mostrando seus talentos. Isto 

representou um momento de musicalidade criativa em grupo, além da interação, 

socialização e um brincar feliz. 

 

Figura 2 - Crianças do Maternal com criação de uma banda com brinquedos em 
forma de instrumentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Care Cristiane Hammes, 2018 

 
 

 

Podemos destacar que explorar o som, o ritmo, a melodia e o movimento, 

significa momento de descoberta para as crianças, momento em que elas vivenciam 

e manifestam estímulos que se dão pela incorporação dos elementos rítmicos e 

sonoros, o que desperta na criança o interesse e participação. 

Assim, a criança que participa das atividades musicais, desenvolve 

habilidades para aprender outras disciplinas, interagir em grupos e cria mais 

facilidades para resoluções de problemas diversos. Propondo, no entanto, um 
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direcionamento para o desenvolvimento de outros aspectos, como criatividade, 

coordenação motora, raciocínio, autonomia, parceria, entre outros. O “sentido de 

realização é muito satisfatório. Ver o quanto as crianças podem desenvolver suas 

potencialidades e aprender por meio da música é mágico” (PARTICIPANTE D (2019) 

Entretanto, observamos que a musicalização contribui em diversos 

conhecimentos apreendidos pela criança, pode contribuir para o desenvolvimento 

da criatividade, exercendo sua liberdade, sendo capaz de desempenhar seu papel 

em todos os seus aspectos (físico, afetivo, social, cognitivo), deixando assim, a 

imaginação fluir, principalmente, na forma de brincadeiras. Dessa forma, podemos 

observar que os resultados ocorreram pelo processo criativo e formativo, 

respeitando as diferentes fases da criança, sua capacidade de improvisar, criar, 

imaginar e se colocar em outros tempos/espaços.  

 

Considerações finais 

 

Durante o desenvolvimento do projeto no Centro de Educação Infantil São 

Francisco pudemos perceber o quanto as atividades musicais atreladas as atividades 

lúdicas podem contribuir para o desenvolvimento das crianças tanto no aspecto 

cognitivo, emocional, motor e afetivo. Desta forma, percebemos que se trata de 

recursos valiosos que podem contribuir significativamente para o trabalho dos 

professores. 

Desde muito cedo, até mesmo ainda no ventre de suas mães, as crianças já 

têm contato com a música, podemos dizer que os sons são a primeira ligação da 

criança com o mundo interno e externo.  Mesmo antes e ao nascer esses sons são 

reconhecidos, criando assim laços afetivos uma vez que são familiares a elas. 

Desta forma, acreditamos que é importante que logo nos primeiros anos de 

vida, elas possam entrar em contato com a musicalização, contribuindo assim para 

que as crianças desenvolvam e expressem, sua criatividade, expressem suas 

emoções, seus sentimentos, socializem com as outras crianças, desenvolvam a 

coordenação psicomotora, entre tantas outras habilidades que podem ser 

possibilitadas e trabalhadas por meio da musicalidade. Sendo assim a Educação 
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Infantil é um ambiente propício para iniciar e promover momentos com essas 

possibilidades de aprendizagem.  

Sabemos que a musicalização ainda não é trabalhada como deveria devido à 

falta de materiais adequados ou em quantidade insuficiente nas instituições de 

Educação Infantil, mas essa realidade pode e deve ser mudada. A musicalização por 

meio da ludicidade é um recurso pedagógico com inúmeras possibilidades como 

ação que possibilita o desenvolvimento integral da criança, sendo assim deve ser 

frequentemente utilizada para alcançar uma aprendizagem que vise a promoção de 

cidadãos conscientes e capazes de criarem, construírem e refletirem o meio em que 

estão inseridos. 
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Capítulo 4 
 

A PERCEPÇÃO DOS EDUCADORES SOBRE O PROCESSO 

 DE INCLUSÃO ESCOLAR 

 

Célia Aparecida dos Santos Francisco
1
 

 

RESUMO 

A presente pesquisa analisa de forma teórica e prática a percepção de educadores sobre o 
processo de inclusão escolar em uma escola municipal de Itapura/SP, destacando os 
conflitos, perspectivas e desafios desta proposta. Optamos, metodologicamente, por um 
estudo bibliográfico e exploratório e na perspectiva prática, fizemos a coleta de dados na 
referida escola a partir de um questionário semiestruturado respondido por três 
professoras dos primeiros anos do Ensino Fundamental, que no momento da pesquisa 
possuíam em suas salas de aula alunos com necessidades especiais e por uma professora 
responsável pela sala de recursos multifuncionais. Por fim, analisamos os dados a partir de 
três categorias de análise que permitiram evidenciar a concepção de inclusão, o 
conhecimento acerca das políticas públicas em Educação Especial e a formação dos sujeitos 
participantes da pesquisa. Concluímos que as concepções das professoras acerca da 
inclusão escolar ainda são carregadas de muitas indefinições e dúvidas, faltam 
conhecimentos acerca das políticas públicas em Educação Especial e suas experiências de 
formação, em suas percepções, não são suficientes diante do desafio da construção de uma 
educação para todos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Especial. Inclusão Escolar. Percepção dos Educadores.  

 

Introdução 

 

Iniciamos esse caminho de escrita enfatizando que o interesse pelo assunto 

aqui abordado despertou no decorrer do curso de Pedagogia da Universidade 

Federal do Mato Grosso do Sul/UFMS. Logo, a construção do texto reflete alguns 

questionamentos, observações e discussões vivenciados durante o curso, 

aprofundando na temática “inclusão escolar” a partir de alguns autores do campo 

da Educação Especial. 

                                                           
*Especialista em Psicopedagogia pela Faculdade de Conchas e em Atendimento Educacional Especializado pelas 
Faculdades Integradas de Paranaíba. Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 
Ampla experiência profissional na Educação Especial. 
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 O objetivo geral do trabalho foi investigar e analisar como os educadores 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental de uma escola municipal de Itapura/SP 

veem a inclusão escolar, ou seja, quais as concepções, expectativas e anseios frente 

a essa nova realidade. 

 A partir da Declaração de Salamanca, redigida na Espanha, em 1994, que 

trata das necessidades educativas especiais, foi reafirmado o direito à educação de 

cada individuo já defendido pela Declaração dos Direitos Humanos, em 1948 e pela 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos, em 1990. A partir desse momento 

histórico, ou seja, a década de 1990, a maioria dos países implantou políticas de 

inclusão para atender, inclusive, os alunos com necessidades educacionais especiais 

no ensino regular. Essas políticas previram, além do acesso ao ensino regular, à 

criação de serviços de apoio, por considerarem a forma mais democrática para a 

efetiva ampliação de oportunidades educacionais para todos. 

 Assim, a Declaração de Salamanca é considerada mundialmente como um 

dos mais importantes documentos no que tange à inclusão, somando a 

documentos, no caso brasileiro, como a Constituição Federal de 1988 (art. 208, 

inciso III), em que fica estabelecido o direito das pessoas com necessidades 

educacionais especiais (nesse texto legal chamadas de pessoas portadoras de 

deficiência) receberem educação, preferencialmente na rede regular de ensino e a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 1996, que 

acrescenta a importância da formação dos professores para o enfrentamento dos 

novos desafios educacionais. 

 A inclusão como princípio que embasa a prática educativa, deve promover 

mudanças na cultura escolar, combatendo a ideia de adaptabilidade do aluno, ou 

seja, de que apenas esse deveria se transformar para se adequar às exigências da 

escola.  

Assim, uma educação considerada inclusiva é aquela em que o professor 

utiliza em suas práticas pedagógicas situações que permitem a participação de 

todos os alunos, oferecendo suportes variados na apresentação da informação e do 

conhecimento, valorizando o esforço, a participação de cada aluno, propiciando 

diferentes atividades ou conteúdos para a consecução do mesmo objetivo, 
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propondo distintos caminhos para a mesma atividade. Ou seja, cabe ao professor 

desenvolver estratégias que facilitem a inclusão. 

 Para Schneider (2003), não é o aluno que se molda ou se adapta à escola, 

mas as instituições escolares que devem oferecer condições para que a inclusão 

ocorra. Essa mesma autora assevera que o papel das instituições no processo de 

inclusão escolar é reconhecer e atender a diversidade, aceitando as diferenças 

existentes em todos os alunos, proporcionando a eles atividades que respeitem os 

diferentes ritmos de aprendizagem, assegurando assim um ensino de qualidade 

para todos.  

É preciso esclarecer que a inclusão não é simplesmente matricular um aluno 

com necessidades especiais em uma classe de ensino regular e dizer que ele está 

inserido. É bem mais que isso, é fazer com que ele se beneficie do currículo escolar, 

da convivência e do processo de escolarização.  

Surge, dessa forma, o desafio do educador frente à inclusão – ele é desafiado 

a enfrentar o novo e ir à busca de estratégias metodológicas inclusivas.  

Além disso, entendemos que a concepção que o educador tem sobre a 

inclusão é preponderante, pois na maioria das vezes não está embasada em 

nenhuma teoria e acreditamos que o professor deve buscar embasamentos teóricos 

que subsidiem sua prática pedagógica, que influenciarão na sua forma de conceber 

a inclusão. 

Considerando que questões como estas são fundamentais e deveriam estar 

presentes em várias dimensões da área da educação - como, por exemplo: nas 

reuniões com pais, nas formas de gestão, em cursos de capacitação, nas instituições 

que atendem alunos com necessidades educacionais especiais, etc -, que pensamos 

na necessidade de verificar junto aos professores de uma escola municipal de 

Itapura/SP a percepção que eles têm do processo inclusivo, e ainda, quais 

conhecimentos possuem sobre as políticas públicas de educação que orientam para 

a inclusão escolar, bem como quais são e como eles veem as suas experiências de 

formação para receber e atender alunos com necessidades educacionais especiais. 

Sabemos que muitos professores não são favoráveis à inclusão desses alunos, mas 

as políticas públicas em Educação Especial existem, assegurando que a educação é 

para todos. 
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Desenvolvimento: Discutindo o assunto em pauta, a inclusão escolar         

 

A partir dos questionamentos e reflexões apresentados construímos o nosso 

caminho metodológico perpassando por quatro momentos distintos para a 

realização desta pesquisa. 

 O primeiro momento, a revisão bibliográfica acerca da temática por meio da 

consulta a diversos autores da área da Educação e da Educação Especial, como 

Vygotsky (1997), Freire (1996), Padilha (2007), Mantoan (2007), dentre outros. 

A segunda etapa, consistiu na coleta de dados com os 3 educadores dos 

primeiros anos do Ensino Fundamental, os quais  possuíam alunos com 

necessidades especiais inclusos. Além dessas, participou da pesquisa a professora 

responsável pela sala de recursos multifuncionais. Este momento do estudo foi 

realizado com a aplicação de questionários semiestruturados. No terceiro momento 

realizamos a análise dos dados e refletimos a partir do nosso objetivo principal 

nessa investigação. Por fim, a última etapa do estudo consistiu na escrita do texto 

científico, permitindo a exposição dos resultados encontrados. 

Precisamos nos conscientizar que a diversidade é fato. A partir dessa 

premissa é que devemos focar o papel da escola, pois a consideramos um espaço 

em que os alunos compartilham o saber, os sentidos diferentes das coisas, das 

emoções, discute e troca pontos de vista. É na escola que desenvolvemos o espírito 

critico a observação e o reconhecimento do outro em todas as suas dimensões. Em 

suma, “a escola regular tem um compromisso primordial e insubstituível: introduzir 

o aluno no meio social, cultural e cientifico; e todo ser humano, incondicionalmente, 

tem direito a essa introdução” (MEC, 2005). 

 Para Vygotsky (1997), o desenvolvimento humano se dá a partir das relações 

humanas que a pessoa estabelece no decorrer da vida. Neste sentido, o processo de 

ensino aprendizagem se constitui dentro dessas interações. Deste modo, a sala de 

aula deve ser considerada como um espaço importante para a sistematização do 

conhecimento e o educador um mediador na construção do saber.  

Barbosa e Souza (2010), citando Vygotsky (1995), destacam que este autor 

nos ajuda a compreender que o aluno com necessidades educacionais especiais 

pode ser beneficiado com o processo de inclusão em seu aspecto cognitivo e social, 
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pois “ele não é menos desenvolvido do que aqueles que não possuem necessidades 

educacionais especiais, mas um sujeito que se desenvolve de outro modo” (p. 357). 

Assim, Vygotsky considera o aspecto individual do desenvolvimento do sujeito, “em 

que cada um, dependendo de sua condição física, psicológica e social, 

desenvolvesse de forma singular, própria, mas sempre se desenvolve” (p 357). 

Partindo dessa perspectiva entendemos que cabe à escola estar atenta aos 

diferentes processos que cada aluno passa no caminho do saber. 

 Barbosa e Souza (2010), ainda se referendando em Vygotsky (1995), 

salientam sobre o conhecimento do professor a respeito das especificidades do 

desenvolvimento dos alunos com necessidades educacionais especiais. As autoras 

destacam que os professores se preocupam, na maioria das vezes, em conhecer o 

diagnóstico dos alunos e não o seu potencial de desenvolvimento. 

 Para Freire (1996), o processo inclusivo é uma troca de saberes empíricos e 

acadêmicos e isto é que nos leva à crítica e recusa do bancário. Para este autor, 

ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção 

 ou construção. Assim sendo, “quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende 

ensina ao aprender” (p.57). 

 Já segundo Padilha (2007), para incluir é necessário ter uma visão crítica de 

mundo. Essa autora defende que o educador precisa estar preparado para ensinar a 

todos os alunos, senão estaremos reproduzindo a exclusão dentro do ambiente 

escolar. Para tanto, é urgente um “reformular das mentes”, pois sem um 

comprometimento de todos os atores da escola com a inclusão, dificilmente a 

tornaremos possível. 

 Logo, a percepção dos educadores sobre os alunos com necessidades 

educacionais especiais, a análise dos preconceitos existentes e a conscientização de 

toda a comunidade escolar sobre seu papel na inclusão são fatores importantes e 

determinantes para o processo de desenvolvimento educacional pleno de todos os 

alunos. 

 A inclusão, portanto, nos parece um processo contínuo e permanente, pois 

impulsiona o pensamento de que sempre temos algo para aprender. Essa 

aprendizagem é diária e deve fazer parte do nosso cotidiano. Desse modo, 

acreditamos que o sucesso da inclusão depende da predisposição dos educadores 
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em conhecer e compreender melhor os assuntos que envolvem o aluno com 

necessidades educacionais especiais, pois as situações que permeiam o trabalho de 

inclusão desses alunos podem ser delicadas, tornando a prática pedagógica ainda 

mais complexa.  

 Carvalho (2005) destaca que além dessa predisposição dos educadores 

diante da inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, que 

ultrapassa a “boa vontade”, existem também as dificuldades da instituição escolar 

como um todo, que considera as limitações dos alunos como um desafio. Com isso 

podemos dizer que as necessidades educacionais não estão nos alunos, pois elas 

são relacionais, e, portanto, existem porque a escola não consegue responder às 

exigências de todos os indivíduos no processo de escolarização. 

 Todavia, o enfrentamento desses desafios não depende só dos educadores 

e das escolas. A articulação entre as políticas públicas para remoção das barreiras de 

aprendizagem existentes é tarefa de todos. E, como já anunciamos, não depende de 

“boa vontade” e sim de efetivas ações que garantam o funcionamento de escolas 

de boa qualidade para todos e com todos.  

Neste sentido, é necessário termos a clareza de que as diferenças sempre 

existirão, surgem como desafios diários e tanto a escola quanto a família e a 

comunidade devem estar atentos a esse respeito. Isso implica a transformação de 

uma sociedade intolerante e temerosa para um mundo que acolha e encare a 

diversidade como algo natural. Nesse sentido, para construirmos uma escola de 

qualidade para os alunos com necessidades educacionais especiais é necessário que 

todo o conjunto que rodeia esses indivíduos assuma posições que garantam seus 

direitos, considerando suas diferenças e especificidades. 

  

A Pesquisa: resultados e análise dos dados 

 

Como já anunciamos, a pesquisa foi realizada em uma escola municipal de 

Itapura/SP, que oferece Ensino Fundamental no período diurno e Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) no período noturno. Atualmente a escola possui 15 salas de 

aula, laboratório de informática, sala de leitura, sala de recursos multifuncional e 

aproximadamente 380 alunos. A instituição conta com 18 professores no total, 
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formados. Possui cinco alunos (entre laudados e atestados) com necessidades 

educacionais especiais nas seguintes áreas: deficiência intelectual e deficiência 

física. Para a coleta de dados foram entrevistadas quatro professoras, as quais serão 

denominadas neste texto como P1, P2, P3 e P4. A partir da aplicação de um 

questionário semiestruturado, constatamos que todos os sujeitos possuem 

formação em nível superior na área da educação e possuem capacitações na área de 

Educação Especial. Assim, após a leitura cuidadosa dos questionários de cada um 

dos sujeitos pesquisados construímos as seguintes categorias de análise: 1) 

Concepção de inclusão; 2) Conhecimento sobre as políticas públicas em educação 

inclusiva e 3) Formação para a educação inclusiva. 

A primeira categoria de análise nos proporcionou identificar as 

concepções/percepções que as professoras têm acerca da educação inclusiva. 

 Para P1 e P2 inclusão significa a inserção de forma igualitária do aluno no 

contexto escolar. Essa ideia nos trouxe o seguinte questionamento: será que se 

tratar de forma igualitária todos os alunos não anulamos a diferença e diversidade 

presente em cada um? Ou seja, incluir, em nosso ponto de vista, significa 

oportunizar o mesmo conhecimento para todos, porém a igualdade, nesse caso, se 

traduz nas alternativas diferenciadas de acesso ao currículo e não um tratamento 

igual para aqueles que devem ter suas diferenças respeitadas. 

 Já P3 possui uma concepção diferente de inclusão, salientando que “é uma 

tentativa a mais de atender as dificuldades de aprendizagem de qualquer aluno” 

(dados de questionário). Para essa professora, as diferenças sempre existirão, 

surgem como desafios e tanto a escola quanto a família e a comunidade devem 

buscar meios para solucioná-los. 

 Interessante perceber que na concepção de P3 parece que a inclusão está 

relacionada com os serviços de apoio que devem dar suporte ao aluno, na busca 

pela superação de suas dificuldades, ou seja, a inclusão não é entendida por ela de 

uma forma ampla, como uma proposta de ensino, mas é “algo a mais”, que deve 

estar a serviço de qualquer aluno.  

Já para P4, inclusão é o privilégio de conviver com pessoas diferentes de nós. 

Essa concepção nos levou aos seguintes questionamentos: incluir é socializar? E a 

aprendizagem como fica? Será que o aluno com necessidades educacionais 



 

 

 

 
 
RELATO DOS PROFESSORES SOBRE OS DESAFIOS DA ATUAÇÃO DOCENTE EM DIFERENTES CONTEXTOS 

 

especiais só tem o direito de se socializar? E a sua escolarização? Não estamos 

afirmando que esta professora entende a inclusão apenas como socialização, mas 

ela destaca isso como, talvez, o que considera o mais importante nesse processo. 

 Nesse ponto nos lembramos de Prieto (2006) que destaca que o conceito de 

inclusão não deve estar limitado à inserção do aluno com necessidades educacionais 

especiais no ensino regular; para um aluno estar incluído ele precisa permanecer 

incluído e ter oportunidades de alcançar os mais altos níveis de escolarização, como 

todos os outros alunos. 

 A segunda categoria de análise escolhida trata do conhecimento das 

professoras sobre as políticas públicas em Educação Especial. 

 Uma das professoras (P2) aponta ter conhecimento sobre as políticas 

públicas em Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, porém só de 

“ouvir falar”. Ou seja, essa professora nunca leu nada a respeito. 

 P1 diz ter conhecimento do “direito” que cada aluno com necessidades 

educacionais especiais tem, mas aponta que existem falhas nas políticas públicas, 

enfatizando que “no papel as coisas existem, mas na prática ainda se vê escola ou 

professores recusando alunos que necessitam de serem incluídos” (dados de 

questionário). 

 Já P4 salienta que as políticas públicas em Educação Especial é uma forma 

de garantir a Educação para Todos, direito assegurado por lei, com compromisso do 

poder público, da escola e do professor. 

 Ou seja, aparentemente as professoras não conhecem profundamente os 

documentos oficiais que direcionam a política pública em Educação Especial, 

especialmente os mais recentes, que são os que orientam para a educação inclusiva. 

As que demonstraram algum conhecimento a esse respeito trouxeram um 

entendimento bastante amplo do assunto, salientando apenas o direito de todos os 

alunos, inclusive os que apresentam alguma necessidade educacional especial, ao 

ensino regular. Porém, acreditamos que outros aspectos relacionados ao “como” 

operacionalizarem isso, bem como questões relacionadas à própria formação do 

professor, presentes nos documentos oficiais brasileiros, também precisam ser 

assimilados pelas professoras.  
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Assim, consideramos que o não conhecimento profundo sobre as políticas 

públicas em Educação Especial é um limite para a atuação dessas professoras, pois 

apesar de não termos, na prática, o cumprimento de todas as garantias legais, as 

políticas públicas se traduzem em um instrumento de luta e, portanto, devem ser 

debatidas no contexto escolar. 

 A terceira categoria de análise denominou de “formação dos professores 

para a educação inclusiva”. Nossa questão, nesse momento, se voltou para os 

sentimentos da professora sobre sua experiência de formação.  

P1 assevera que não se sente preparada totalmente para incluir alunos com 

necessidades educacionais especiais e acrescenta que, de uma forma geral, os 

professores não estão capacitados com cursos e informações específicas sobre 

cada necessidade educacional a ser atendida. 

 P2 enfatiza que ainda não teve uma capacitação que possibilitasse a ela 

suporte para trabalhar com alunos com necessidades educacionais especiais e que a 

formação dos educadores fica muita a desejar. P3 também não se sente preparada. 

Segundo ela: 

[...] a inclusão constitui uma proposta politicamente correta 
que representa valores que condizem com a igualdade de 
direitos e oportunidades para todos e deve ser ampla e 
diversificada, mas para que isso se torne fato é necessário 
que todo corpo docente assuma responsabilidade e exclua 
de suas salas a seletividade oferecendo suportes para que o 
individuo se socialize e aprendam esses ajustes necessários 
garantindo a aprendizagem, sem isso a inclusão só fica no 
papel ( dados de questionário).  

 

Ainda, conforme P3, considerando a clientela do município, os professores 

formados na área ainda são pequenos. 

 Considerando as respostas das professoras sobre essa questão, podemos 

perceber que nenhuma se sente, de fato, preparada para atender alunos com 

necessidades educacionais especiais, até porque, na concepção delas, parece que 

isso requer uma qualificação bastante específica, direcionada às diferentes formas 

de intervenção diante das especificidades de cada aluno.  

P3 contribui ainda mais com nossa reflexão ao afirmar que, para ela, a escola 

(nesse caso, a escola em que realizamos o estudo) ainda não é uma instituição 
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inclusiva, pois não basta o aluno estar inserido em sala de aula, é muito mais que 

isso, é preciso “fazer parte”. Em suas palavras: 

[...] Vejo ainda muitos alunos recolhidos a um canto, 
professores resistentes por não saberem como lidar com o 
individuo, mas também não fazem nada para mudar. O 
professor precisa reencantar sua sala para atender a 
demanda, esse desafio requer iniciativas constantes em 
nossas ferramentas de trabalho, ficar alienada a nossa 
própria realidade não oferece nenhuma possibilidade de 
inclusão social (dados de questionário). 

 

A análise dos dados nos proporcionou a percepção de que as concepções 

das professoras entrevistadas acerca da inclusão escolar ainda são carregadas de 

muitas indefinições e dúvidas, faltam conhecimentos acerca das políticas públicas 

 em Educação Especial e suas experiências de formação, em suas percepções, não 

são suficientes diante do desafio da construção de uma educação para todos. Não 

buscamos, com essas pontuações, criticar os sujeitos participantes da pesquisa, mas 

apenas demonstrar que a temática “inclusão escolar” precisa ser mais debatida e 

refletida por todos no contexto escolar. Por se tratar de um assunto tão importante 

se torna indispensável à discussão sobre o tema, para que possamos caminhar 

sempre em direção a uma educação efetivamente inclusiva. 

 

Considerações finais 

 

A pesquisa demonstrou que o processo de construção de uma escola 

inclusiva é complexo e exige esforços e responsabilidade de todos os envolvidos no 

cotidiano escolar.  

Neste sentido, cabe à escola “abraçar” essa ideia, enxergando as limitações 

e potencialidades de todos os alunos, na busca por soluções para que os mesmos se 

sintam, de fato, inseridos, acolhidos e participem da escola. Porém, enquanto 

muitos professores não “acordarem” para essa realidade e se atentarem para a 

realização de um trabalho diferenciado, o objetivo da inclusão ficará apenas no 

discurso.  Não precisam de laudo para compreender a dificuldade do aluno e 

adaptar o conteúdo, até porque, muitas vezes, ele nem precisa adaptar nada, basta 

ter a sensibilidade para mudar a estratégia. 
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Ser responsável pela aprendizagem de crianças significa ter em mãos uma 

tarefa complexa que, para ser realizada com sucesso, exige dedicação e amor pelo 

trabalho docente, além de uma bagagem ampla de conhecimento, que constitui a 

base primordial para toda prática eficiente e, sobretudo, significativa. Assim, 

verificamos que em relação à formação docente dos educadores, a “base” que eles 

possuem foi adquirida, na maioria das vezes, através da prática e da predisposição 

individual em conhecer e compreender melhor o assunto que envolve o aluno com 

necessidades educacionais especiais. Nesse sentido, evidenciamos que faltam 

espaços (promovidos dentro do ambiente escolar) de formação, que nem sempre 

significa um curso de capacitação, podendo ser promovida através de momentos de 

trocas de experiências, leituras coletivas a partir da realidade da escola, etc.  

O professor precisa ter sempre em mente que cada individuo é único, logo, 

não podemos fazer comparações entre os alunos, e sim acreditar que todos são 

capazes, em ritmos e tempos de aprendizagem próprios. No caso específico dos 

alunos com necessidades educacionais especiais, parece que as mudanças nas 

percepções acerca desses alunos acontecem na medida em que o professor se 

interessa pelo assunto e adquire experiência na área. Por isso, destacamos a 

importância das discussões e estudos voltados para Educação Especial com enfoque 

na temática “inclusão escolar”, para que continuemos caminhando em direção a 

uma escola para todos. 
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Capítulo 5 
 

A REPRESENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM FORMANDOS DO CURSO DE 

PEDAGOGIA: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA EM CAMPO GRANDE – MS NO ANO DE 

2016 

 

José Flávio Rodrigues Siqueira1 
Marcos Vinicius Campelo Junior2 

RESUMO 

 
O objetivo deste trabalho é evidenciar as representações sociais de meio ambiente 
de uma turma de formandos de Pedagogia em uma instituição privada de ensino 
superior localizada no município de Campo Grande – MS. As representações foram 
resultado de sequência de aulas ocorridas no ano de 2016. Utilizamos os textos 
escritos de 99 acadêmicos e, a partir do método Ciência da História e das categorias 
descritas por Reigota (1995, 1997), procedemos com as análises. Percebemos a 
presença das representações sociais de meio ambiente naturalista em 63 
acadêmicos; da globalizante em 24; e da antropocêntrica em 12. Desse modo, 
fazemos a defesa pela educação ambiental enquanto ação política, por isso, torna-
se necessária o rompimento da ideia de meio ambiente e ser humano enquanto 
agentes sem relação e da superioridade do homem sobre o ambiente. 
 

PALAVRAS-CHAVES: Meio Ambiente, Representação Social, Formação de 

Professores 

 

INTRODUÇÃO 

 A temática ambiental, cada vez mais, está em discussão por parte dos 

diversos sujeitos que vivenciam a sociedade contemporânea. É indiscutível a 

necessidade de compreender as questões pertinentes ao Meio Ambiente como 

instrumento para a construção do diálogo, da participação, da democracia e da 

cidadania.  

           Entrementes, a educação ambiental deve estabelecer uma maior proximidade 

de relação de aliança entre humanidade e o meio ambiente que possa estimular a 
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RELATO DOS PROFESSORES SOBRE OS DESAFIOS DA ATUAÇÃO DOCENTE EM DIFERENTES CONTEXTOS 

 

ética de questões econômicas, políticas e sociais na perspectiva de uma sociedade 

mais justa (REIGOTA, 1997). 

 A inserção do tema Meio Ambiente no ensino formal no Brasil remonta ao 

lançamento dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), ocorrido no ano de 1997 e 

à Lei Federal n. 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental. 

 De acordo com os PCN, a inserção da temática ambiental na educação básica 

justifica-se porque “são grandes os desafios a enfrentar quando se procura 

direcionar as ações para a melhoria das condições de vida no mundo. Um deles é 

relativo à mudança de atitudes na interação com o patrimônio básico para a vida 

humana: o meio ambiente” (BRASIL, 1997, p.169). 

 No que diz respeito à Lei Federal n. 9.795/1999, encontramos a seção II 

intitulada “da Educação Ambiental no Ensino Formal”. Dentre as informações 

trazidas por essa seção, destacamos: a) a inserção da educação ambiental na 

educação básica e no ensino superior; b) que a criação da disciplina educação 

ambiental é facultada em cursos técnico-profissionalizantes e em cursos de pós-

graduação e extensão; e que a dimensão ambiental deve estar presente nos cursos 

de formação de professores. 

 Assim, a Resolução CNE/CP n. 1, de 15 de maio de 2006, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação-licenciatura em 

Pedagogia diz que “por meio de estudos teórico-práticos, investigação e reflexão 

crítica” (BRASIL, 2006, p.01) o curso deve propiciar: “a aplicação ao campo da 

educação, de contribuições, entre outras, de conhecimentos como o filosófico, o 

histórico, o antropológico, o ambiental-ecológico, o psicológico, o linguístico, o 

sociológico, o político, o econômico, o cultural” (BRASIL, 2006, p.01). 

 Mais adiante no documento, localizamos a que se destina o curso de 

Pedagogia, a saber: magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental; magistério em cursos de Ensino Médio na modalidade normal; e em 

serviços de apoio escolar na Educação Profissional. 

 Ademais, a atividade docente prevê participação na organização e gestão de 

sistemas e instituições de ensino, por isso engloba, segundo as Diretrizes do curso:  



 

 

 

 
 
RELATO DOS PROFESSORES SOBRE OS DESAFIOS DA ATUAÇÃO DOCENTE EM DIFERENTES CONTEXTOS 

 

[...] demonstrar consciência da diversidade, respeitando as 
diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de 
gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades 
especiais, escolhas sexuais, entre outras; 

[...] 
[...] realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre 
outros: sobre alunos e alunas e a realidade sociocultural em que 
estes desenvolvem suas experiências não escolares; sobre 
processos de ensinar e de aprender, em diferentes meios 
ambiental-ecológicos; sobre propostas curriculares; e sobre 
organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas; 
(BRASIL, 2006, p.2-3). 

 Diante do apresentado, apreendemos que o curso de Pedagogia apresenta 

situações que trazem aos acadêmicos a reflexão acerca do ambiente em todas as 

suas dimensões. 

 Ainda, o curso deve constituir-se, dentre outras questões, de “estudo das 

relações entre educação e trabalho, diversidade cultural, cidadania, 

sustentabilidade, entre outras problemáticas centrais da sociedade 

contemporânea” (BRASIL, 2006, p.03). 

 Desta forma, concebemos que o curso de Pedagogia tem instrumentos 

normativos que oportunizam aos acadêmicos e futuros profissionais da educação 

conhecimentos relativos à temática socioambiental, inclusive nos princípios trazidos 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA). 

 As DCNEA foram estabelecidas pela Resolução CNE/CP n. 2, de 15 de junho de 

2012 e instituem que os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) e o Projeto 

Pedagógico (PP) constante do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) das 

instituições de Educação Superior tenham como “compromisso da instituição 

educacional, o papel socioeducativo, ambiental, artístico, cultural e as questões de 

gênero, etnia, raça e diversidade que compõem as ações educativas” (BRASIL, 2012, 

p.05). 

 Portanto, realizar atividades de Educação Ambiental aos licenciandos de 

Pedagogia não deve ser uma prática inovadora, mas sim, uma prática contínua e 

permanente para que os princípios da Educação Ambiental sejam atingidos, bem 

como os pressupostos legais que amparam o curso. 

 Por isso, propusemos uma atividade disparadora que objetivou o 

reconhecimento das representações sociais de meio ambiente presentes na turma 
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para que, após esse reconhecimento, fosse possível estabelecer diálogo entre a 

prática educativa e a representação social do meio ambiente. 

 Utilizamos a ideia de que meio ambiente não é um conceito científico, mas 

sim uma representação social, conforme apontado por Reigota (1997). Para este 

autor, a definição de meio ambiente é: 

O lugar determinado ou percebido, onde os elementos naturais e 
sociais estão em relações dinâmicas e em interação. Essas relações 
implicam processos de criação cultural e tecnológica e processos 
históricos e sociais de transformação do meio natural e construído 
(REIGOTA, 1997, p.14). 

 Assim, o lugar percebido, não é o mesmo para todos os cidadãos, pois, “cada 

pessoa o delimita em função de suas representações, conhecimento específico e 

experiências cotidianas nesse mesmo tempo e espaço” (REIGOTA, 1997, p.14). 

 Deste modo, assim como Reigota (1997), acreditamos que o “primeiro passo 

para a realização da educação ambiental deve ser a identificação das 

representações das pessoas envolvias no processo educativo” (REIGOTA, 1997, 

p.14). 

 Diante disso, nesta pesquisa, buscamos evidenciar as representações sociais 

de meio ambiente de uma turma de formandos de Pedagogia em uma instituição 

privada de ensino superior localizada no município de Campo Grande – MS. 

  

METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido em uma instituição privada de ensino superior 

no município de Campo Grande - MS, especificamente em uma turma de último 

semestre do curso de Pedagogia no ano de 2016. 

Para a realização da atividade foi informado aos acadêmicos que o exercício 

seria registrado em papel e entregue ao professor para futura análise, 

categorização e publicação dos resultados. Assim, os acadêmicos autorizaram a 

publicação, após a exposição dos benefícios da divulgação científica acerca da 

temática de educação ambiental. 

Desta forma, ao iniciar a aula, foi solicitado aos acadêmicos do 7º semestre 

do curso de Pedagogia que registrassem a sua compreensão do que é meio 

ambiente e educação ambiental sem nenhuma consulta a materiais impressos e/ou 
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digitais, ou mesmo aos colegas de turma. Desse modo, o registro foi realizado a 

partir dos conhecimentos prévios e das vivências de cada acadêmico. 

Nesse sentido, estre trabalho tem delineamento qualitativo e utiliza-se de 

teóricos da educação ambiental para a discussão dos resultados e também de 

Reigota (1995, 1997) para estabelecimento e discussão das categorias tangíveis as 

representações sociais do meio ambiente. 

Tal como Reigota (1997), analisamos o conteúdo dos registros a partir da 

identificação de termos-chave que depreendem um conjuntos de significados 

relacionados às categorias “naturalista”, “antropocêntrica” e “globalizante”. 

De posse dos resultados, os acadêmicos participaram de aula expositiva e 

dialogada denominada “A questão ambiental e sua abordagem no Ensino 

Fundamental”, que teve como aporte o livro Ensino de Ciências de Trivelato e Silva 

(2013), publicado pela editora Cengage Learning e comercializado pela instituição 

em formato de livro-texto. 

Por fim, o professor da turma – um dos autores deste trabalho – 

problematizou com a turma os resultados da atividade e os argumentos das autoras 

do livro-texto. 

Na próxima seção serão apresentados os dados, as categorias e as 

discussões a partir dos registros dos acadêmicos antes da exposição dos conteúdos 

presentes no livro-texto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A análise do conteúdo dos textos dos 99 (noventa e nove) concluintes do 

curso de Pedagogia revelou a presença das três categorias de representação social 

do meio ambiente estabelecidas por Reigota (1995), a saber: naturalista, 

antropocêntrica e globalizante. 

 Do total de 99 acadêmicos participantes, 63 apresentaram argumentos 

condizentes com a categoria naturalistas; outros 24 com a categoria globalizante; e 

12 na categoria antropocêntrica. 

 Verificamos o predomínio da representação social naturalista e é possível 

constatá-la a partir de fragmentos dos acadêmicos: 

[...] sobre o funcionamento da natureza. (Acadêmica 1) 
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[...] a natureza, plantas e animais. (Acadêmica 2) 
[...] recursos naturais. (Acadêmica 23) 
[...] engloba a fauna, a flora, os rios e as nascentes. (Acadêmica 40) 
[...] cerrado, água, solo, água potável, água não potável, biomas. 
(Acadêmica 5) 

 Percebemos a descrição de elementos muito próximos aos do conceito de 

ecossistema, além disso, não elencam o ser humano como integrante do ambiente. 

 De acordo com Reigota (1997), àqueles que têm representação social de 

meio ambiente naturalista definem meio ambiente como sinônimo de natureza. 

Ainda, como Reigota (1997) percebeu na categoria naturalista a presença de dois 

subgrupos, ou seja, àqueles que representam meio ambiente espacialmente e 

àqueles que entendem meio ambiente pelos seus elementos constituintes, nós 

nessa pesquisa reconhecemos os dois grupos. 

 Abaixo exemplificamos o primeiro grupo e o segundo grupo: 

[...] relaciona-se a natureza, ao ar, ao solo, aos seres vivos. 
(acadêmica 51) 
[...] ambiente em que as plantas estão. (acadêmica 39) 

 Destacamos a presença do termo cerrado no texto da acadêmica 5. 

Compreendemos que a citação deve-se ao maior contato com este bioma, haja vista 

que o município de Campo Grande – MS possui como principal unidade de 

vegetação o cerrado.  

 A explicitação do termo cerrado nos remete ao que foi dito por Reigota 

(1997) sobre a presença de conceitos científicos nas representações sociais. 

Segundo o autor nas representações sociais “podemos encontrar conceitos 

científicos da forma que foram aprendidos e internalizados pelas pessoas” 

(REIGOTA, 1997, p.12). 

 No que diz respeito à categoria globalizante, ressaltamos que o sentido 

amplo da categoria não foi encontrado, mas devido à consideração do homem 

como parte do meio, para nós, proporcionou indícios da superação naturalista e por 

isso, encontramos 24 acadêmicos com esta representação social de meio ambiente. 

 Dentre elas, ilustramos: 

[...] devemos olhar para o meio ambiente de forma holística, ou seja, 
pelos aspectos econômicos, sociais, políticos, ecológicos e éticos. 
(Acadêmica 80) 
[...] não podemos esquecer do homem como sujeito desse cenário. 
(Acadêmica 66) 



 

 

 

 
 
RELATO DOS PROFESSORES SOBRE OS DESAFIOS DA ATUAÇÃO DOCENTE EM DIFERENTES CONTEXTOS 

 

[...] abrange não só a fauna e a flora, mas sobretudo a vida humana. 
(Acadêmica 28) 

 A partir do ilustrado, reconhecemos que parte da turma aproxima-se de 

princípios socioambientais. Por isso, inferimos que as práticas educativas destes 

futuros professores tenderão à educação ambiental política.  

 A educação ambiental como educação política é defendida em Reigota 

(1994). Para este autor, a educação ambiental deve analisar as relações políticas, 

econômicas, sociais e culturais entre a humanidade e a natureza, bem como as 

relações entre os homens, e, sobretudo visa a superação dos mecanismos de 

controle e dominação para que haja a liberdade e democracia. (REIGOTA, 1994). 

 Acreditamos que estes sujeitos, os com representação social globalizante, 

poderão em suas práticas educativas atingir os objetivos da educação ambiental 

estabelecidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, em 

especial:  

[...] estimular a mobilização social e política e o fortalecimento da 
consciência crítica sobre a dimensão socioambiental; 
[...] 
[...] desenvolver a compreensão integrada do meio ambiente em 
suas múltiplas e complexas relações para fomentar novas práticas 
sociais e de produção e consumo; (BRASIL, 2012, p.04). 

 Nitidamente, àqueles sujeitos que compreendem a integração do homem no 

meio, bem como as relações de poder entre homem-natureza poderão estabelecer 

diálogos entre estudantes, professores e comunidade escolar. 

 Por outro lado, encontramos 12 acadêmicos com representação social 

antropocêntrica, quer dizer, com descrições acerca do uso dos recursos pelo 

homem. Nesta categoria, incluímos também àqueles que demonstraram usos 

exacerbados dos recursos do meio ambiente pelo homem. 

[...] o homem joga lixo nas ruas. (Acadêmica 92) 
[...] desmatamento em florestas. (Acadêmica 89) 
[...] o homem cada vez mais provoca poluições, doenças e desvios no 
clima. (Acadêmica 11). 
[...] poluição de rios e queimadas (Acadêmica 06) 
[...] e o homem que infelizmente tem sido destruidor (Acadêmica 27) 
[...] ele ocasiona os problemas no meio (Acadêmica 03) 

 Todas as menções elencadas incluem o homem na descrição de ambiente e 

em todas elas como destruidor ou causador de impactos ambientais. 
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 Sobre a visão catastrófica do meio ambiente à população, Mészáros (2011), 

na obra Para Além do Capital, afirma que décadas atrás a ecologia era ignorada. 

Mas atualmente,  

[...] ela é obrigada a ser grotescamente desfigurada e exagerada 
unilateralmente para que as pessoas – suficientemente 
impressionadas com o tom cataclísmico dos sermões ecológicos – 
possam ser, com sucesso, desviadas dos cadentes problemas 
sociais e políticos (MÉSZÁROS, 2011, p.987). 

 Interpretamos os dizeres deste autor como uma manobra do capital para 

que os sujeitos estejam com atentos às questões pontuais e até mesmo fantasiosas, 

para que não se organizem na luta pela transformação social. 

 Nesse momento, recorremos à natureza do homem, tal como Marx (2004) 

aponta: 

[...] assim como a sociedade mesma produz o homem enquanto 
homem, assim ela é produzida por meio dele. A atividade 
(Tätigkeit) e a fruição, assim como o seu conteúdo, são também os 
modos de existência segundo a atividade social e a fruição social 
(MARX, 2004, p.106). 

 Além disso, o autor sintetiza que “a sociedade é a unidade essencial 

completada (vollendete) do homem com a natureza, a verdadeira ressurreição da 

natureza, o naturalismo realizado do homem e o humanismo da natureza levado a 

efeito” (MARX, 2004, p.107). 

 Diante disso, os sujeitos, das três categorias de representação social, estão 

vivenciando situações, relacionando ideias, interpretando e reinterpretando 

situações que os faz existir na sociedade e representar o ambiente tal como o 

categorizamos. 

 Outra justificativa para isso é possível a partir de Marx e Engels (2002) 

quando evidenciam os aspectos relacional e contraditório da história. 

Vê-se então que os indivíduos se criam uns aos outros, no sentido 
físico e moral, mas não se criam, nem no sentido absurdo de São 
Bruno, nem no sentido “único” do homem “feito por si mesmo”. 
Esta concepção de história, portanto, tem por base o 
desenvolvimento do processo real de produção, e isso partindo da 
produção material da vida imediata; ela concebe a forma dos 
intercâmbios humanos ligada a esse modo de produção e por ele 
engendrada, isto é, a sociedade civil em seus diferentes estágios 
como sendo o fundamento de toda a história, o que significa 
representa-la em sua ação enquanto Estado, bem como em 
explicar por ela o conjunto das diversas produções teóricas e das 
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formas de consciência, religião, filosofia, moral etc., e a seguir sua 
gênese a partir dessas produções, o que permite então 
naturalmente representar a coisa na sua totalidade. 
[...] 
Esta concepção mostra que a cada estágio são dados um resultado 
material, uma soma de forças produtivas, uma relação com a 
natureza e entre os indivíduos, criados historicamente e 
transmitidos a cada geração por aquela que a precede, uma massa 
de forças produtivas, de capitais e de circunstâncias, que, por um 
lado, ditam a ela suas próprias condições de existência e lhe 
imprimem um determinado desenvolvimento, um caráter 
específico; por conseguinte, as circunstâncias fazem os homens 
tanto quanto os homens fazem as circunstâncias (MARX e ENGELS, 
2002, p.35-37). 

 Sobre essa afirmação, concordamos com a análise de Loureiro (2009) 

quando menciona que essa concepção de história “possibilita a compreensão do 

modo como existimos na natureza em cada fase e formação social, saindo do 

patamar de pensamento que coloca em oposição sociedade-natureza, por idealizar 

a nossa espécie” (LOUREIRO, 2009, p.130). 

 Especificamente, para os sujeitos com representação social antropocêntrica, 

é válida uma reflexão acerca do consumo e da sua importância na sociedade 

contemporânea. Em uma discussão sobre globalização, ecologia e 

contemporaneidade, Noal (2012) apresenta brevemente a relação consumo e 

representação:  

A abordagem da questão do consumo sob uma ótica complexa e 
multifacetária pode responder a inúmeras dúvidas sobre os 
processos desencadeados no íntimo das pessoas e da sociedade 
como um todo, pois interage com os códigos da informação, da 
moda e do saber, que unificam comportamentos ou permitem que 
os indivíduos se entendam (NOAL, 2012, p.76). 
 

 Dito isto, a nossa afirmação acerca do consumo catastrófico do meio 

ambiente, a partir dos meios de comunicação, pela população é confirmada pelo 

referido autor. 

 Neste instante, voltamos aos registros dos acadêmicos para trazermos as 

descrições acerca do conceito de Educação Ambiental. A análise revelou a presença 

maciça de três termos: conscientizar; atitudes e/ou valores sociais; e qualidade de 

vida. 
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 A maioria dos acadêmicos que apresentaram a conscientização como parte 

do conceito de Educação Ambiental são os mesmos com representação social de 

meio ambiente naturalista. 

 Reigota (1997) em sua análise com acadêmicos durante aulas em que foi 

professor na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guarapuava encontrou 

resultados semelhantes. Na ocasião afirmou que a presença da ação 

conscientizadora confere “à educação ambiental a tarefa de introjetar nos 

indivíduos, indistintamente, a consciência que possibilite a preservação do meio 

ambiente, entendido como a preservação da natureza” (REIGOTA, 1997, p.77). 

 Também na representação social de meio ambiente naturalista estão àqueles 

que entendem a Educação Ambiental como inculcadora de atitudes e/ou valores 

ambientalistas aos sujeitos. 

 Dessa maneira, a ação de conscientizar e de propor atitudes/valores 

ambientalistas são externas ao sujeito e, acima de tudo, algo que é necessário para 

que a natureza seja preservada. 

 Estes pensamentos são preocupantes quando lembramos que os 

participantes desta pesquisa estão concluindo o curso de Pedagogia, ou seja, 

futuros profissionais da educação. Em razão disso, recorremos às reflexões de 

Mészáros (2008) na obra “A educação para além do capital”. 

 Nesta, o filósofo húngaro argumenta que o significado real da educação “é 

fazer os indivíduos viverem positivamente à altura dos desafios das condições 

sociais historicamente em transformação – das quais são também os produtores 

mesmo sob as circunstâncias mais difíceis” (MÉSZÁROS, 2008, p.83). 

 No entanto, a sociedade capitalista defende severamente tanto o sistema de 

educação quanto a doutrinação continuamente. A doutrinação, neste estágio, está 

disfarçada, porque é legitimada pela ideologia da “sociedade livre”. 

 Assim, acreditamos que a Educação Ambiental deve ser entendida como 

ação política, porque “a educação não pode ser encerrada no terreno estrito da 

pedagogia, mas tem de sair às ruas, para os espaços públicos, e se abrir para o 

mundo” (JINKINGS, 2008, p.9-10). 

 Por outro lado, àqueles que possuem representação social de meio ambiente 

globalizante incluíram na Educação Ambiental a qualidade de vida do ser humano. 
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Percebemos assim, que trazer à tona questões de qualidade de vida nos remete a 

um posicionamento mais crítico de educação ambiental. 

 Tal posicionamento é defendido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Ambiental ao mencionar que a EA contribui para “a revisão de práticas 

escolares fragmentadas buscando construir outras práticas que considerem a 

interferência do ambiente na qualidade de vida das sociedades humanas nas 

diversas dimensões local, regional e planetária” (BRASIL, 2012, p.6) e “a valorização 

dos conhecimentos referentes à saúde ambiental, inclusive no meio ambiente de 

trabalho, com ênfase na promoção da saúde para melhoria da qualidade de vida” 

(BRASIL, 2012, p.6). 

 Carvalho (2012), assim como as DCNEA, compreende a questão ambiental 

como fenômeno socioambiental e por isso está na esfera política, “entendida como 

esfera pública das decisões comuns” (CARVALHO, 2012, p.63). 

 A partir disso, quando a Educação Ambiental insere-se no campo das 

disputas pelos bens ambientais podem atingir a dimensão pedagógica, haja vista a 

criação de espaços concretos de “negociação entre projetos políticos, universos 

culturais e interesses sociais diferentes” (CARVALHO, 2012, p.63). 

 Por fim, esclarecemos que após a delimitação das representações sociais de 

meio ambiente e as concepções de educação ambiental, um dos autores deste 

texto apresentou os resultados à turma com o propósito de evidenciar que a ação 

docente, assim como a de educador ambiental, é política. 

 Na aula seguinte, cumprindo o plano de ensino da instituição, prosseguiu-se 

com estudos do capítulo intitulado “A questão ambiental e sua abordagem no 

ensino fundamental” presente no livro-texto “Ensino de Ciências” de autoria da 

Silvia Frateschi Trivelato e Rosana Louro Ferreira Silva (2013). 

 Ilustramos que o capítulo situa historicamente a Educação Ambiental no 

mundo e no Brasil, bem como explica as representações sociais de meio ambiente a 

partir de Reigota (1995) e as categorias de Educação Ambiental de Silva (2007). 

 Nesse instante, a crítica apresentada aos acadêmicos, que merece destaque 

neste texto, diz respeito ao caráter transversal e interdisciplinar, que a Educação 

Ambiental assume na educação formal. 
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 Dizemos isso porque o contato com questões ambientais foram 

oportunizadas aos acadêmicos na disciplina intitulada “Didática e Metodologia do 

Ensino de Ciências”. Logo, os acadêmicos poderiam entender, erroneamente, que 

as discussões socioambientais devessem ocorrer somente durante as aulas de 

Ciências. 

 Portanto, reforçamos os princípios básicos da Educação Ambiental conforme 

a Política Nacional de Educação Ambiental, a saber: o pluralismo de ideias e 

concepções pedagógicas, na perspectiva da interdisciplinaridade, 

multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do relato de experiência de uma sequência de aulas ocorridas no ano 

de 2016 para acadêmicos do 7º semestre do curso de Pedagogia de uma instituição 

privada de ensino superior, evidenciamos as representações sociais de meio 

ambiente e as concepções de educação ambiental presentes nos textos de 99 

acadêmicos-participantes. 

A análise revelou que 63 acadêmicos têm a representação social de meio 

ambiente naturalista; outros 24 com a globalizante; e 12 na antropocêntrica. 

Dessa maneira, têm-se a maioria desses futuros profissionais da educação 

com uma representação de meio ambiente compreendida como preservacionista e 

conservadora, com a ausência da compreensão das relações entre ser humano e 

ambiente. 

Para nós, os futuros professores devem-se aproximar-se ao grupo dos 24 

acadêmicos com posicionamentos na representação social de meio ambiente 

globalizante, pois com esta, é possível criar atividades educativas que fomentam o 

posicionamento crítico e a transformação das sociedades. 

Além disso, no que diz respeito às concepções de educação ambiental, 

encontramos a presença, basicamente, de três termos: conscientizar; atitudes e/ou 

valores sociais; e qualidade de vida. 

 A maioria dos acadêmicos que apresentaram a conscientização como parte 

do conceito de Educação Ambiental são os mesmos com representação social de 

meio ambiente naturalista. 
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 Desse modo, defendemos que a educação ambiental deve ser entendida 

como ação política, por isso, torna-se necessária o aprofundamento das questões 

ambientais para o grupo naturalista e antropocêntrico. 

Por outro lado, àqueles que possuem representação social de meio ambiente 

globalizante mencionaram a qualidade de vida do ser humano quando 

conceituaram a educação ambiental. Assim, este grupo demonstrou visão mais 

abrangente das questões ambientais, inclusive, como fenômeno socioambiental. 

Ainda, criticamos a abordagem ambiental somente na disciplina “Didática e 

Metodologia do Ensino de Ciências”, porque podemos recair no senso comum de 

que educação ambiental é assunto a ser tratado somente pelo professor de 

Ciências, contrariando a exigência de que deve ser abordada de forma 

interdisciplinar.  
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RESUMO 
O artigo aborda a temática referente atuação do professor frente aos desafios de ensinar alunos 
disléxicos em séries iniciais.  A dislexia é uma das mais comuns deficiências de aprendizado. O objetivo 
principal é o de analisar as possibilidades que estão ao alcance dos professores para consigam 
superar os desafios impostos pela dislexia impedindo esses alunos de séries iniciais a superarem as 
dificuldades de aprendizagem. Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica. Para a base 
bibliográfica fundamento a pesquisa em publicações recentes e com conteúdos pertinentes a 
distúrbios de dislexia. As pesquisas tem revelado que 20% de todas as crianças sofrem de dislexia, o 
que as leva a ter uma grande dificuldade ao aprender a ler, escrever e soletrar. As causas da dislexia 
são neurobiológicas e genéticas, visto que diferentemente de outras pessoas que não sofrem de 
dislexia, disléxicos processam informações em uma área diferente de seu cérebro. A dislexia parece 
resultar de falhas nas conexões cerebrais. Os tratamentos existentes buscam estimular a capacidade 
do cérebro de relacionar letras aos sons que as representam e, posteriormente, ao significado das 
palavras que elas formam. Visto que a dislexia é um distúrbio de aprendizagem. Discutir sobre os 
distúrbios de aprendizagem considerando os conceitos e problemas que o envolve possibilita o 
entendimento das dificuldades que o deslexo enfrenta e contribui para que professores conheçam 
um pouco mais sobre a dislexia e como trabalhar com alunos disléxicos neste contexto de constante 
inclusão. 
Palavras Chave: Deficiências, dislexia, tratamento e professores. 

 

ABSTRACT 
The article addresses the theme regarding teacher performance in face of the challenges of teaching 
dyslexic students in early grades. Dyslexia is one of the most common learning disabilities. The main 
objective is to analyze the possibilities that are available to teachers to overcome the challenges 
posed by dyslexia by preventing these students from early grades to overcome learning difficulties. 
This is a literature review search. For the bibliographic basis, the research in recent publications and 
with relevant content to dyslexia disorders. Research has shown that 20% of all children suffer from 
dyslexia, which makes them have a hard time learning to read, write and spell. The causes of dyslexia 
are neurobiological and genetic, since unlike other non-dyslexic people, dyslexics process 
information in a different area of their brain. Dyslexia appears to result from failures in brain 
connections. Existing treatments seek to stimulate the brain's ability to relate letters to the sounds 
that represent them and, subsequently, to the meaning of the words they form. Since dyslexia is a 
learning disorder. Discussing learning disabilities by considering the concepts and problems that 
surrounds them enables us to understand the difficulties facing dyslexia and help teachers to know 
more about dyslexia and how to work with dyslexic students in this context of constant inclusion. 
Keywords: Disabilities, dyslexia, treatment and teachers. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

De acordo com a pesquisa bibliográfica realizada podemos dizer que a 

dislexia é uma das mais comuns deficiências de aprendizado, sendo que 20% de 

todas as crianças sofrem de dislexia, o que as leva a ter uma grande dificuldade ao 

aprender a ler, escrever e soletrar. Ainda se pode salientar que as causas da dislexia 

são neurobiológicas e genéticas, visto que diferentemente de outras pessoas que 

não sofrem de dislexia, disléxicos processam informações em uma área diferente de 

seu cérebro; não obstante, os cérebros de disléxicos são perfeitamente normais. A 

dislexia parece resultar de falhas nas conexões cerebrais.  

Justifica-se esta pesquisa ao fato do relevante tema ter evidência no 

ambiente escolar, estar presente e fazer parte da vivência da sala de aula 

deparando-se com desafios constantes ora porque o professor não se sente 

preparado, ora pela dificuldade de ser percebido ou diagnosticado o distúrbio de 

dislexia no aluno, ou ainda por que aluno deslexo requer um tratamento de ensino 

específico, especial. 

Nessa direção, a presente pesquisa discutirá sobre os distúrbios de 

aprendizagem buscando atender as dificuldades de professores que vivem essa 

experiência e precisam saber como agir durante os desafios enfrentados pela 

dislexia nas séries iniciais.  

O objetivo geral visou analisar as possibilidades que estão ao alcance dos 

professores para consigam superar os desafios impostos pela dislexia impedindo 

esses alunos de séries iniciais a superarem as dificuldades de aprendizagem. E os 

objetivos específicos foram: Discutir sobre o distúrbio de desleixa, conceitos e 

definições. Identificar na literatura pesquisada formas de estratégias educacionais 

para crianças com dislexia se desenvolver intelectualmente; ressaltar a 

responsabilidade do professor obter esclarecimentos sobre a dislexia para que haja 

compreensão das necessidades do aluno com dislexia. A pergunta norteadora da 

pesquisa é: como os professores deverão agir durante os desafios enfrentados pela 

dislexia para que o aluno supere as dificuldades de aprendizagem e tenha maior 

rendimento nas séries iniciais? 
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2 DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM E CARACTERÍSTICAS  
 

 

Distúrbios de aprendizagem consistem em uma expressão geral referente a 

um grupo heterogêneo de distúrbios, manifestados por dificuldades significativas 

na aquisição e no uso de capacidades de atenção, fala leitura, escrita, raciocínio ou 

habilidades matemáticas.  

AS condições incapacitantes do distúrbio de aprendizagem podem ser 

caracterizados como, por exemplo: prejuízo sensorial, retardo mental, além de 

influências externas como por exemplo, instrução insuficiente, diferenças culturais, 

mas não decorrentes dessas condições ou influências (PESTUN, 2011). 

Para Teixeira e Zedu Alliprandini (2013), os distúrbios de aprendizagem mais 

conhecidos, correspondem àqueles que estão ligados às deficiências na capacidade 

para compreender a palavra falada, para ler, escrever e trabalhar em aritmética, e, 

têm recebido mais atenção tanto em relação às crianças quanto aos adultos. Estes 

autores afirmam ainda que o principal critério para a definição dos distúrbios de 

aprendizagem é o de que a criança demonstra um grau de integridade: intelectual, 

emocionalmente, sensorialmente e no aspecto motor, e se enquadra dentro dos 

limiares da normalidade no que diz respeito a outros pontos que não a 

aprendizagem e que há indícios comportamentais ou neurológicos de disfunção no 

cérebro. 

Segundo Pennington (2017), o termo distúrbio de aprendizagem inclui ainda 

o retardamento mental. Historicamente, segundo este autor o distúrbio de 

aprendizagem compreende a disfunção em um ou mais de um sistema 

neuropsicológico que afeta o desempenho escolar. Lembrando sempre que, uma 

criança pode ter baixo desempenho na escola sem ter um distúrbio de 

aprendizagem, quando o desempenho escolar inferior se deve inteiramente a 

fatores emocionais, motivacionais ou morais. 

Nessa direção, iremos respectivamente nos atermos aos principais tipos de 

distúrbios de aprendizagem. Acrescentando que, os autores utilizados ao longo 

desse trabalho possuem uma abordagem comportamentalista, sem deixar de 

considerar a importância de outras perspectivas de outros autores, mas que não 
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citados no trabalho, que não compartilham de tal abordagem, mas que 

contribuíram de forma significativa para os estudos dos problemas e distúrbios de 

aprendizagem. Apresentando a dislexia que também é um distúrbio de 

aprendizagem dando ênfase nas principais características. 

2.1 DISLEXIA 
 

A dislexia é um distúrbio de aprendizagem que afeta cerca de 10% das 

crianças. Aqueles diagnosticados com dislexia têm problemas de interpretação na 

conexão de sons e símbolos gráficos. Isso afeta a maneira como as crianças com 

dislexia aprendem a ler e escrever. A etimologia da palavra dislexia vem do grego 

Dís - Distúrbio e LEXIA - linguagem (grego) e leitura (latim) (BASSO, 2008).  

As linguagens orais e escritas resultam da integração de várias redes 

neuronais, nas quais há participação de estruturas corticais, subcorticais e suas 

conexões. Desta forma, as alterações que se manifestam linguagem infantil estão 

diretamente relacionadas à estrutura cerebral lesada (DEUSCHLE e CECHELLA, 

2009). 

A leitura enquanto processo requer a integração de sistemas sensoriais e 

motores, como de componentes ortográficos, fonológicos e semânticos, sendo que 

estes atuam em conjunto para dar significado a partir do material escrito. Assim, o 

processo de leitura exige o processamento visual da palavra escrita, que é 

decodificação. Em seguida, exige a compreensão dos símbolos, ou seja, de que 

estes podem ser fragmentados em componentes fonológicos, atribuindo 

significados a eles (DEUSCHLE e CECHELLA, 2009). 

Pode-se compreender que a leitura se constitui num processo de aquisição 

de informação através da palavra escrita. Neste processo, decodificar significa 

converter a informação escrita em linguagem com significado para o leitor. 

Entende-se que a dislexia é um distúrbio específico de leitura, que decorre da 

interrupção ou ainda de uma malformação nas conexões cerebrais que ligam zonas 

anteriores (lobo frontal) com zonas mais posteriores (lobo parietal e occipital) do 

córtex cerebral (MORAES, 2008). 

De acordo com a Associação Brasileira de Dislexia (ABD), a criança disléxica 

apresenta os seguintes sintomas:  
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Atraso no desenvolvimento motor; atraso na aquisição da fala; só 
faz leitura silenciosa; dificuldade em entender o que se ouve; tem 
mudança brusca de humor; distúrbios do sono; tem letra feia; 
parece inquieta e agitada entre os outros e chora muito - 
Dificuldade na percepção espacial; lentidão ao fazer os deveres 
escolares; confunde direita e esquerda, em cima e em baixo; troca 
palavras; dificuldade de soletração e leitura; inventa ou omite 
palavras durante a leitura escrita; problemas de conduta; timidez, 
depressão ou o palhaço da turma; dificuldade em fazer cópias; 
desorganização geral com material escolar, entrega de trabalhos, 
perda de objetos etc; dificuldade em decorar sequencia: tabuadas, 
alfabeto, meses do ano; e dificuldade em matemática e desenho 
geométrico (BRASIL, 2009). 
 

Observa-se que para que o aprendiz possa ler e escrever necessita o 

apreender corretamente as correspondências entre os sons (fonemas) e os 

símbolos visuais (grafemas). Segundo Deuschle e Cechella (2009, p.2):  

 
Esta habilidade é requisitada, principalmente, durante o período da 
aprendizagem da leitura, mas também mais tarde, quando o leitor 
adulto deverá ler palavras desconhecidas (que não fazem parte do 
seu léxico) e pseudo palavras. A rota fonológica utiliza o processo 
de conversão grafema-fonema, envolvendo a pronúncia para 
palavras não familiares e pseudo palavras, traduzindo letras ou 
sequencias de letras em fonemas (DEUSCHLE e CECHELLA, 2009, 
p.2). 
 

O período da aquisição da leitura e escrita leva ao entendimento de que o 

professor deve ser um facilitador neste processo, e para isto deve elaborar os 

objetivos de seu trabalho de acordo com as necessidades de seus alunos. Santos 

(2013, p. 2) explica que professor deve tomar alguns cuidados para envolver o aluno 

no processo de construção da escrita, sendo que deverá: 

Criar um ambiente letrado, em que à leitura e a escrita estejam 
presentes mesmo antes que a criança saiba ler e escrever 
convencionalmente; considerar o conhecimento prévio das 
crianças, pois, embora pequenas, elas levam para a escola o 
conhecimento que advém da vida; participar com as crianças de 
práticas de letramento, ou seja, ler e escrever com função social; 
utilizar textos significativos, pois é mais interessante interagir com 
a escrita que possui um sentido, constitui um desafio e dá prazer; 
utilizar textos reais, que circulam na sociedade; utilizar a leitura e a 
escrita como forma de interação, por exemplo, para informar, 
convencer, solicitar ou emocionar (SANTOS, 2013, p. 1). 
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Santos (2013) nos aponta que a atividade de ler e escrever é fundamental por 

ser o instrumento de acesso às demais áreas do conhecimento como também 

constitui um meio de cultura pessoal.  

O educador deve estar atento a forma em que os conteúdos estão sendo 

passado ao aluno disléxico, ao que foi ensinado e à forma como foi ensinado 

(SANTOS, 2013, p. 12).  

Logo, é necessário que haja na escola um espaço ou momento para estudos 

entre professores, onde haja possibilidade de discussão, trocas de conhecimento, 

esclarecimentos necessários a respeito de teorias, e práticas pedagógicas, assim 

como a criação de novas estratégias (PENNINGTON, 2017). 

Educadores devem ser responsáveis por pensar nossas ações em relação às 

crianças de forma a possibilitar-lhes o desenvolvimento de suas capacidades. 

Existem ações dentro da escola que não vão nessa direção, revelando a necessidade 

de transformação, o que nos deixou visível neste trabalho. 

 

2.2 A ADAPTAÇÃO DOS INDIVÍDUOS DILÁXICOS AO SABER  

 

 
Desse modo, esse saber tornou-se uma capacidade indispensável para que os 

indivíduos se adaptem e se integrem a vida social. Além disso, “o domínio da leitura 

e da escrita corresponde a um dos fatores básicos para a garantia do 

desenvolvimento escolar uma vez que é sobre tais capacidades que se assentarão 

os fatores de aprendizagens” (ZORZI, 2008, p.13). 

Ainda segundo Zorzi (2008), alterações no processo de aquisição da escrita, 

podem privar a criança de ter acesso a diversos conhecimentos e posteriormente 

dificultar seu progresso escolar, o que acaba por causar danos evidentes tanto no 

plano afetivo quanto social. Mesmo tendo todas as condições necessárias para uma 

boa aprendizagem (boas condições familiares, sociais e econômicas, como também 

nível normal de inteligência entre outros fatores) as crianças portadoras desse 

distúrbio enfrentam dificuldades para dominar a escrita e a leitura. 
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Segundo Fonseca (2011) vê a dislexia como algo que a criança se depara 

somente quando começa a ter contato com as letras impressas, e usou termo de 

strephosymbolia - símbolos torcidos, para assinalar crianças que invertiam letras ou 

números em sua leitura e escrita, segundo ele a dislexia resultante da identificação 

da dominância lateral.  

E ainda Fonseca (2011, p. 4) esclarece que a dislexia expressa “dificuldade da 

fala ou da dicção e no âmbito social, a dislexia distingue-se por dificuldades no 

reconhecimento correto de palavras e na capacidade de decodificá-las”. 

Complementando que, Teixeira e Zedu Alliprandini (2013) afirmam também 

que a dislexia não é uma doença e sim um distúrbio de aprendizagem congênito que 

interfere de forma significativa na integração dos símbolos linguísticos e 

perceptivos.  

Segundo esses autores, Teixeira e Zedu Alliprandini (2013) os sinais da 

dislexia podem aparecer em maior ou menor intensidade, dependendo de vários 

fatores, como a idade, estimulação, etc, podendo se agravar no decorrer do 

processo de crescimento e desenvolvimento da criança. Podemos acrescentar que, 

alguns sinais desse quadro consistem em: a história familiar, a falta de atenção e 

memória, comprometimento emocional, atraso ou falta de coordenação global 

(andar, correr e brincar), atraso ou falta de coordenação motora fina (desenhar e 

escrever); entre outras. 

Segundo o que nos explica Teixeira e Zedu Alliprandini (2013) sobre a 

dificuldade de leitura é que a mesma pode aparecer em qualquer idade, apesar de 

que quase todas as pesquisas existentes fossem feitas em crianças. Essa aptidão de 

ler está ligada a capacidade intelectual (inteligência); percepção visual e auditiva; 

orientação no tempo e espaço; noção de esquema corporal (conhecimento das 

partes do corpo). Linguagem e conhecimento do código linguístico (letras e sinais) e 

fatores emocionais que acompanham todos os outros. 

Outra informação importante nos é dada por Deuschle e Cechella (2009), 

que foi um dos pesquisadores que adotou o termo dislexia genética e elaborou um 

conjunto de características gerais para diferenciar a dislexia (auditiva e visual) de 
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outras dificuldades de leitura: problemas de leitura e escrita, persistentes, até 

mesmo na idade adulta; problemas de leitura e escrita em outros membros da 

família, o que levaria a hipótese que o distúrbio é hereditário; realização de trocas 

auditivas, visuais, omissões e inversões; dificuldades concomitantemente na 

interpretação de símbolos musicais, código Morse, sinais estenográficos, etc. 

Na concepção Deuschle e Cechella (2009) o quadro da dislexia está adjunto a 

alguns tipos de distúrbios, manifestando-se como parte da síndrome total, e que 

podem diferir de criança para criança. Por exemplo, os distúrbios de memória, 

provenientes das disfunções do sistema nervoso central e periférico implicam na 

dificuldade que o indivíduo tem para recordar imediatamente um fato.  

A leitura ao requerer tanto a memória visual quanto a auditiva envolve a 

capacidade de reter as informações e as crianças com problemas de memória visual 

poderão apresentar dificuldades em recordar os sons ou juntar os sons, para dar 

origem às palavras. Lembrando que a leitura e escrita são ações cognitivas que 

dependem da capacidade de formar sequencias. Muitas crianças com distúrbios de 

aprendizagem não conseguem lembrar-se das sequencias das letras ou sons dentro 

das palavras e, por isso, leem ou escrevem errado (TEIXEIRA e ZEDU ALLIPRANDINI, 

2013). 

Além disso, a noção temporal, que se manifesta na incapacidade para dizer a 

hora, ou períodos do tempo, se é manhã, tarde, ou a noite que se aproxima. Essas 

frustrações resultantes da desorientação temporal podem incomodar muito a 

criança, que por não ter noção do tempo, apresenta dificuldades para nortear suas 

ações.  

Mas não somente isso, outra característica comum que se observa na 

população disléxica, é a dificuldade que encontram na identificação das partes do 

corpo. Os desenhos da figura humana demonstram claramente tal incapacidade, 

pela falta de detalhes ou organização. Também a escrita ou soletração o ato de ler, 

só é possível após decodificar as mensagens contidas na grafia.  

Consequentemente, a criança disléxica, de certa forma, é incapaz de 

escrever ou é incapaz de escrever mais do que consegue ler, ficando evidente que a 
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limitação é devido à incapacidade para ler. Elas estão impossibilitadas em 

reorganizar e revisualizar auditivamente as letras, resultando em desordens de 

leitura e de escrita. (RODRIGUES e CIASCA, 2016) Por isso antes de recordar e 

interpretar as palavras, não conseguiram usá-las espontaneamente, apresentando 

dificuldades de soletração (RODRIGUES e CIASCA, 2016). 

Esse distúrbio interfere no desempenho nas disciplinas escolares e em outras 

atividades práticas do dia a dia. Esse fato se dá motivado pela falta de noção 

simbólica de espaço. Também o distúrbio do padrão motor esta presente visto que 

as crianças disléxicas, não apresentam envolvimentos motores gerais, mas muitas 

apresentam coordenação locomotora inferior, equilíbrio inconstante e por isso, 

caem com muita facilidade.  

A dislexia apresenta à criança velocidade da percepção a leitura muito lenta e 

ao examinarem as palavras, não conseguem reconhecê-las imediatamente, 

resultando na dificuldade para identificar as gravuras e palavras. RODRIGUES e 

CIASCA, 2016). 

Algumas apresentam tendências à reversão e com sérias dificuldades para 

seguir as sequencias visuais. Esse fato se dá devido às desordens da memória visual 

e não aos defeitos da visão. 

 

3 METODOLOGIA 

 
Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica. Conforme Gil (1999, p. 42) 

uma pesquisa é bibliográfica, quando “desenvolvida com bases em material já 

elaborado”. Para a base bibliográfica fundamento a pesquisa em publicações 

recentes e com conteúdos pertinentes a distúrbios de dislexia. Também foi 

utilizadas fontes em endereço eletrônico utilizando-se de palavras chaves tais como: 

ensino e aprendizagem; atenção do professor com a dislexia. Dislexia.  

Várias foram as publicações pesquisadas, entre elas, alguns autores se 

destacaram e foram selecionados para fundamentar este trabalho, entre eles 

estão: Pennington (2017), Santos (2013), Zorzi (2008), Resh (2015) entre outros. 
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Após a seleção e análise das publicações, será apresentada a descrição dos 

resultados. Toda a pesquisa desse projeto foi realizada no segundo semente do 

corrente ano, seguindo o cronograma deste trabalho. 

 

4 CONCLUSÃO 
 
 

Mediante tudo que foi exposto nesse trabalho, é possível afirmarmos que 

é necessário urgentemente o rompimento com a postura que individualiza os 

problemas que circundam a educação, além daqueles que implicam no avanço em 

relação às práticas, que preocupadas em proteger e assistir às crianças que 

fracassam que apresentam ‘dificuldades e esquisitices’, acabam estereotipando -

as.  

Para romper com essas práticas é preciso que os educadores repensem o 

que lhes falta em termos de conhecimentos elementares, de respaldo teórico, é 

necessário repensarem juntos o que está gerando mal estar em sua sala de aula, o 

fracasso escolar, as práticas pedagógicas institucionais, a concepção sobre este 

fracasso escolar, a forma como se dá a relação professor aluno, a maneira como 

as classes são formadas e distribuídas aos professores e as histórias escolares das 

crianças. 

De outro lado, os psicólogos que atuam no campo escolar precisam 

reconhecerem enquanto educadores, como educadores precisamos discutir em 

equipe o nosso trabalho, pensar na produção social e histórica dos profissionais 

da educação, discutir as práticas e os mecanismos de discriminação existentes em 

nosso cotidiano.  

Não podemos ser cúmplices da produção do fracasso escolar e nem 

continuar "incutindo" deficiências em nossas crianças. Professores e psicólogos 

são profissionais responsáveis e com compromisso de educar, alfabetizar, 

desenvolver crianças que têm direito a uma educação de qualidade e à cidadania.  

Não se pode também deixar que laudos e trabalhos psicológicos 

continuem responsabilizando crianças pelo fracasso escolar e consequentemente 
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recaindo as justificativas sobre a dinâmica familiar, características físicas e 

psicológicas da criança. 

Isso porque, estatísticas apontam que esses laudos são muitas vezes 

recebidos pelos educadores sem nenhum questionamento ou análise dos 

mesmos, quando na verdade não há necessidade de encaminhar a maioria das 

crianças para uma avaliação. 

Logo, é necessário que haja na escola um "espaço" para estudos entre 

professores, onde haja possibilidade de discussão, trocas de conhecimento, 

esclarecimentos necessários a respeito de teorias, e práticas pedagógicas, assim 

como a criação de novas estratégias. 

 esta transformação que poderá levar ao progresso escolar, não ocorrerá 

somente com um mero encaminhamento de crianças para atendimentos fora da 

sala ou da escola. E caso realmente haja distúrbio de aprendizagem, o professor 

deveria intervir, se estivesse preparado, como a compreensão da criança, análise 

das tarefas a serem mediadas, planejamento dentro do contexto total da 

linguagem, conscientização da importância dos métodos diferenciados não 

globais, considerando sempre a idade e o nível de habilidades da criança, 

estimulação da criança ao longo de sua vida escolar, dando-lhe segurança e 

continuidade. Para que isto ocorra, o professor pode utilizar recursos diversos 

que permitam alcançar os objetivos gerais para todos os alunos, apesar das 

diferenças individuais existentes. Tudo isso, sempre esperando que todos os 

alunos com dificuldade para aprender, seja qual for a categoria e a gravidade 

desta, alcancem de modo satisfatório os benefícios que apontar a educação 

escolar, que tem como objetivo favorecer o desenvolvimento individual e que ao 

mesmo tempo deve ter respeito a diversidade. 
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Capítulo 7 

BUSCANDO NOVAS PRÁTICAS EDUCATIVAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: RELATO 

DE AÇÕES DESENVOLVIDAS 

Jaqueline Barichello Carvalho1 
                                                                             Jane De Farias2 

RESUMO 

A educação vem passando por transformações continuas no decorrer dos tempos, muitos 

métodos de ensino foram deixados para trás por não atingirem seus objetivos, também as 

crianças passaram a ser assistidas com outros olhos, sendo então valorizadas e vistas como 

sujeitos construtores de suas aprendizagens. Diante desse cenário de mudanças, as 

metodologias também foram se transformando para atender de forma satisfatória as novas 

demandas. Atualmente, escolas e professores percebem as especificidades infantis e 

desenvolvem estratégias capazes de despertar a curiosidade e o interesse das crianças, 

contribuindo para a consolidação do processo ensino-aprendizagem. A partir de tais 

reflexões, construimos essa escrita com o objetivo de apresentar nossas práticas 

pedagógicas, desenvolvidas numa escola de Educação Infantil do município de Cricúma, SC, 

pois entendemos que essas oportunidades de registros e partilhas devem ser valorizadas 

pelos docentes, uma vez que se aprende muito nas trocas de experiências. As aulas são 

desenvolvidas à partir do lúdico com materiais concretos, com uso da tecnologia e 

construções com sucatas. Os educandos observam transformações que acontecem na 

natureza em sala de aula e essas práticas fazem com que a aprendizagem seja realmente 

concretizada, trazendo a eles desenvolvimento e crescimento intelectual.   

Palavras-Chave: Educação Infantil. Prática pedagógica. Criança. 

Introdução  

         A educação somente passou a ser da escola a partir do século XVIII. Com a 

Revolução Industrial, que trouxe consigo o processo de industrialização, os pais 

precisavam trabalhar e deixar seus filhos, então a escola se estendeu a todas as 

camadas sociais com a missão de educar para o trabalho, impondo sobre as crianças 

uma mentalidade de obediência e disciplina. 

                                                           
1 Pedagoga na rede municipal do município de Criciúma, SC. Pós graduanda em Neuropsicopedagogia 
e Educação Especial Inclusiva. 
2
 Pedagoga na rede municipal do município de Criciúma, SC. Pós graduada em Metodologia e Prática 

Interdisciplinar do Ensino. 
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        Apenas no século XIX as crianças tornaram-se temas de estudo e observação. 

Embora estarmos em pleno século XXI onde a bem pouco tempo, o antigo currículo 

de uma educação tradicional foi deixado para trás buscamos práticas que garantam 

os direitos da criança em crescer e se desenvolver com autonomia. 

            A escolha da temática dessa escrita remete-se as vivências a quais  presencia-

se constantemente carências que as escolas enfrentam com a falta de estimulo das 

crianças em adquirirem o hábito de leitura, do pensamento lógico, do 

conhecimento de novas culturas, aprender novas palavras, valorizar o meio 

ambiente e neste contexto buscamos de que forma as práticas educativas 

contemporâneas contribuem para o desenvolvimento educacional, sendo que na 

idade medieval, as crianças eram vistas como adultos em miniatura elas 

participavam de todos os assuntos da sociedade, adquiriam o conhecimento pela 

convivência social a preocupação era ensiná-las logo um oficio, roubando-as a 

infância, as crianças não eram letradas, as mais humildes aprendiam serviços braçais 

enquanto os filhos de nobres aprendiam artes de guerra ou os ofícios eclesiásticos. 

              Atualmente, a educação tem uma nova perspectiva onde o aluno é agente 

de seu conhecimento, assim as práticas precisam ser inovadoras dando mais vida 

aos conteúdos e a metodologia de ensino que é a área na qual o professor caminha 

para alcançar os objetivos estabelecidos, esta precisa ser atrativa pois é através dos 

métodos que se atinge a aprendizagem. 

A educação está passando atualmente por um período que busca maneiras 

de  aperfeiçoar as práticas a serem vivenciadas pelas crianças, onde a escola 

contemporânea  garanta o protagonismo das mesmas em prol de uma convivência 

afetiva e transformadora. 

Na prática atual a busca por um aperfeiçoamento cultural e intelectual deixa para 

trás o antigo currículo que visava práticas educacionais tradicionais que 

estabeleciam exatamente o que o professor deveria fazer, desvalorizando os 

saberes e as habilidades dos alunos, privando-os de terem autonomia. 

O professor deve ter sempre a consciência do significado do seu papel na 

vida das crianças, estabelecendo laços afetivos, conhecendo-as e respeitando as 

características de cada faixa etária, garantindo experiências que  ajudem os 

educandos a construírem sua identidade. 
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No texto apresentamos relatos de práticas educativas na contemporaneidade, no 

município de Criciúma, SC.  As metodologias aqui descritas possibilitaram o 

desenvolvimento dos educandos despertando a criatividade, produtividade o 

desejo de aprender se sobressaindo no envolvimento das aulas, por serem 

dinâmicas, lúdicas que fazem com que os tornem participativos e venham 

futuramente ser cidadãos éticos, críticos e solidários. 

 

Nossas práticas pedagógicas: da teoria aos relatos 

 

A educação no Brasil percorreu longos caminhos passando por adequações e 

reformas educativas, deixando cada vez mais longe, práticas educacionais 

tradicionais e buscando um aperfeiçoamento cultural e intelectual dos educandos. 

 Com a ideologia democrática de Anísio Teixeira (2008) baseado no 

pragmatismo de John Dewey que se deu início a busca por uma geração que fosse 

formada pela cultura e pela ciência compreendendo assim a complexidade do 

mundo. 

A metodologia de Maria Montessori, ainda que no século passado se 

destacou e continua a se destacar nos tempos atuais, pela mudança radical em 

relação as concepções de ensino aprendizagem que defende a independência, a 

liberdade e os direitos da criança.“[...] as crianças necessitam de um ambiente 

apropriado onde possam viver e aprender.” (ROHRS, 2010, p. 17). 

          Na prática atual o caminho é outro, o docente tem a oportunidade de escolher 

os próprios métodos, podem trabalhar em conjunto formulando propostas mais 

adequadas à realidade de cada lugar, gerando assim um envolvimento muito maior 

dos educadores na tomada de decisões sobre como ensinar, com saberes diferentes 

a soma de conhecimentos cria uma atmosfera muito positiva nas diversas áreas 

educacionais. 

O bom planejamento pedagógico é o que inova diariamente as práticas 

tornando-ás essenciais para um educar motivador, um importante guia para o 

professor analisar e refletir sobre o planejamento pedagógico é o documento das 
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Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil que segundo essas 

diretrizes, toda proposta pedagógica deve se guiar pelos princípios. 

Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito 
ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 
singularidades. Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da 
criticidade e do respeito à ordem democrática. Estéticos: da sensibilidade, 
da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes 
manifestações artísticas e culturais. (Brasil, 2010, p. 16). 

 

Os princípios éticos, políticos e estéticos se emergem na vida de uma criança 

quando estão colocadas em ambientes educativos e também é o resultado das 

práticas sociais as quais vivenciam, ou seja, experiências que venham a ter nesta 

fase servirão como base para a construção do adulto que serão no futuro. 

As práticas inovadoras a quais buscamos ressaltar são entendidas como um 

conjunto de intervenções, processos e decisões que intencionalmente alteram 

atitudes, ideias, modelos e práticas pedagógicas por meio de uma perspectiva 

renovadora de planejamentos, metodologias de ensino e estratégias de 

aprendizagem. 

Logo, inovação em prática pedagógica significa a criação de projetos 

metodológicos que convertam a escola em um espaço atrativo, estimulante e acima 

de tudo democrático para as crianças.   

As tecnologias digitais na educação passaram a fazer parte do cotidiano da 

grande maioria dos alunos, percebe-se que as crianças possuem muita facilidade e 

agilidade ao lidar com a tecnologia mesmo sem serem formalmente ensinadas, pois 

captam tais conhecimentos com muita facilidade e manuseiam os equipamentos 

sem nenhum problema, pois fazem parte dessa nova era digital. 

           A disseminação dessas tecnologias e o fato da maioria dos grupos familiares 

disporem desses recursos tais como: computadores, câmeras, filmadoras, celulares 

e muitos outros; todos esses itens acoplados e ainda os mais diferentes recursos 

disponíveis na web, como jogos, álbuns de fotografias, vídeos como os do youtube; 

tudo isso passou a fazer parte do cotidiano da grande maioria dos alunos e dos 

professores que usam como fonte de pesquisa e até mesmo como recurso didático.  

A escola que por sua vez não pode deixar a criança alheia a esse novo 

processo, pois esses recursos aprimoram o desenvolvimento das crianças, trazendo 
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a sala de aula práticas de seus interesses através de jogos, pesquisas, fotografias e 

vídeos. 

Para Vygotsky (VIGOTSKY, 1996) o contexto social é de grande importância 

no desenvolvimento infantil e se da através dos jogos e das brincadeiras, sendo que 

é através da interação e da comunicação a criança pode vir a criar situações 

concretas ou imaginarias que contribuem para construção de elementos do 

contexto cultural. 

Para as crianças que possuem acesso às tecnologias digitais, a cultura não é 

constituída apenas nos jogos e brincadeiras tradicionais, mas também nos recursos 

tecnológicos; a escola não pode ficar alheia a esta realidade. “O importante é 

entender como elas estabelecem as relações entre ás práticas tradicionais e o que 

vêem ou fazem por intermédio das tecnologias.” (VALENTE, 2008, p. 30). 

Para Freire (2011) o ensino deve ser baseado na realidade dos educandos, 

negando seu isolamento, utilizando métodos de referências reais, como analisar o 

vocabulário destes, analisando suas conversas informais, inserindo a realidade no 

contexto educativo, segundo o filósofo, só existe ensino quando este resulta num 

aprendizado; a criança para aprender precisa de estímulos que despertem seus 

interesses ou seja de práticas atualizadas de acordo com suas vivências.   

Pelo lado pedagógico do aprendizado lembramos o que o educador e 

filósofo Paulo Freire nos deixou como legado, palavras de reflexão e impulso a ação, 

em que fala que cada pessoa aprende de forma diferente e da maneira que mais a 

agrada; e que o processo de aprendizagem não se trata apenas de repetições e sim 

de construções e reconstruções. 

Os profissionais de ensino necessitam de aperfeiçoamento sobre os 

equipamentos digitais para usar estas novas tecnologias como recursos para 

práticas prazerosas de aprendizagens e não apenas redigir textos ou atividades.  

Na literatura as tecnologias digitais permitem um avanço na comunicação e 

expressão das crianças, criando nesses recursos estimulantes alternativas para a 

leitura e escrita que antes era somente através do lápis e papel; a criança é um ser 

subjetivo e está em desenvolvimento, sendo assim quanto mais ela vivenciar 

diferentes gêneros textuais, gradativamente irá internalizar o hábito de ler, 

tornando-se um investigador do entorno de suas leituras, por exemplo: quem são 
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os autores; qual a moral da história; de onde se inspirou a criação dos personagens 

e muitos outros questionamentos. As novas tecnologias são de grande valia para 

ajudar a inserir o educando no universo literário, pois as fontes tecnológicas 

possuem diferentes e vastos conteúdos que auxiliam no crescimento intelectual das 

crianças.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa 

do Ensino Fundamental (1998) o uso de gêneros textuais tem papel determinante 

na formação de jovens leitores para que estes consigam desenvolver as 

capacidades linguísticas, de maneira que adquiram a capacidade de produzir textos 

coerentes em diversas situações comunicativas. 

 Para despertar interesse dos educandos para uma real e significativa 

aprendizagem, as histórias em quadrinhos que são ótimos exemplos que trazem 

uma prática que une o texto com a imagem tornando-se um gênero lúdico 

despertando prazer na leitura e podem usar programas gráficos para elaborá-las. 

Nos anos iniciais a facilidade de uso de imagens, som e animação contribuem 

para ampliar o conceito de letramento alfabético utilizado para esclarecer 

diferentes níveis da aquisição da leitura e da escrita que não necessita 

necessariamente apenas do uso do lápis e do papel, mas do letramento digital que 

não deixa de fazer parte no uso das novas tecnologias digitais. 

As práticas pedagógicas são compostas por ideais políticos que garantem o 

direito da criança aos serviços públicos; ser atendida em todas as suas 

especificidades, inclusive no convívio com os colegas e  vivenciar relações 

democráticas sendo respeitada e compreendida. 

O planejamento deve ser de acordo com o tempo que ela fica na escola e 

este distribuído entre a rotina diária e atividades programadas pelo professor 

utilizando os diversos materiais, brinquedos, jogos, livros infantis, sucatas, blocos 

de encaixe, quebra-cabeças, fantoches, massinhas, tinturas, papéis, aparelho de 

televisão , dvd, cd, e de som, túneis, caixas de papelão entre outros que venham a 

despertar curiosidade e o interesse das crianças, tornando os ativos e participativos 

desde sua iniciação a vida escolar.  

O cotidiano da Educação Infantil é pautado baseado no desenvolver de 

atividades  estabelecendo relação entre o cuidar e o educar, pois as necessidades 
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básicas das crianças tais como a higiene, alimentação e o descanso são tão 

importantes quanto as necessidades afetivas, interativas e cognitivas; a prática 

educacional de hoje procura alinhar as necessidades básicas com as finalidades 

educativas.  

Seguimos hoje ideias de grandes filósofos como Anísio Teixeira que tinha sua 

filosofia movida por uma atitude reflexiva, de postura ética e política. Anísio trouxe 

dos Estados Unidos a ideologia de seu grande mestre John Dewey de que o homem 

deve existir como um ser que pensa e um ser que age e que a teoria resulta da 

prática, então o conhecimento e o ensino caminham juntos tanto na ação quanto na 

prática e na experiência. “[...] é dele a fórmula: vida humana = vida social = 

cooperação. A educação deve, portanto, organizar-se em torno desses elementos”. 

(TAFNER; DA SILVA, 2012, p. 10). As crianças precisam ser estimuladas e pensarem 

por si mesmas estreitando assim a relação entre teoria e prática. 

 A rotina a qual nossos educandos participam diariamente tem a 

preocupação com o bem estar físico, social e pedagógico, através de atividades 

lúdicas e com recursos investigativos remetemos a sala de aula um ambiente 

aconchegante e propício a aprendizagem. As crianças se interessam pelas 

atividades por serem prazerosas nas quais conseguem coletivamente sistematizar 

conhecimentos para vida; quando utilizado material reciclável nas atividades, o 

educando pode desenvolver sua criatividade e entender a importância de 

reaproveitar estes materiais, despertando a consciência ecológica. 

Nas atividades relacionadas com saúde e bem estar trabalhar o corpo 

humano tornou-se uma grande aventura (figura 1), a curiosidade sobre o que temos 

por dentro tomou conta e todos buscavam  usando da tecnologia através de vídeos 

no youtube, descobrir a função de cada órgão e o que aconteceria se este não 

existisse ou se parasse de funcionar, o educando pode refletir a necessidade em 

cuidar do seu corpo, da alimentação dos exercícios físicos e também  em respeitar o  

corpo do outro, fazendo com que esse novo cidadão desenvolva cuidados consigo 

mesmo e com o seu próximo. 

Em enumeras atividades as quais puderam ser desenvolvidas, os educandos 

usaram de recursos os quais desenvolveram a coordenação motora fina, 
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conseguiram diferenciar texturas, cores e trocar informações a respeito do assunto. 

Essa prática trouxe a eles vastos conhecimentos de mundo. 

  Durante as atividades investigativas, nas quais o desconhecido é 

apresentado através de variados recursos, estimulando questionamentos, 

pesquisas, e curiosidade; ficaram deslumbrados em observar (figura 2), o ovo se 

transformar em lagarta após a lagartinha comer muitas e muitas folhas com o 

passar dos dias transformando-se em pupa e depois de um longo período, em uma 

linda borboleta. Não existe riqueza maior que esta, pois a criança vivencia a 

experiência valorizando ainda mais a natureza, reforçando a consciência de 

preservar o meio ambiente. 

Também conseguimos trazer ludicidade realizando teatros com fantoches, 

quando trabalhamos a Era Jurássica (figura 4 e 5), construindo ovos de dinossauro 

com balões e papel picado e fantoches em 3D, tais atividades realizadas após 

assistirem vídeos informativos e educativos do Youtube. 

Trabalhando dentro da atualidade, usando da tecnologia, a escola estará 

fazendo seu papel social através de projetos de interesse dos grupos e com práticas 

relacionadas a realidade do educando, despertando prazer e maior amor em 

aprender. 

Imagem 1 – Realizando a montagem dos principais órgãos do corpo humano em 

feltro. 

 

  Fonte: Acervo pessoal das autoras. 
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Imagem 2– Observando o ciclo de vida das borboletas. 

 

     Fonte: Acervo pessoal das autoras. 

Imagem 3 – Construindo uma borboleta com sucatas. 

 

      Fonte: Acervo pessoal das autoras. 
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Imagem 4 – Teatro com fantoches construídos com ajuda dos alunos. 

 

        Fonte: Acervo pessoal das autoras. 
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Imagem 5 – Crianças construindo ovos de dinossauro. 

 

 Fonte: Acervo pessoal das autoras. 

Imagem 6 – Amostra de trabalhos confeccionados com a colaboração dos alunos. 

 

Fonte: Acervo pessoal das autoras. 
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Considerações finais 

 

O estudo foi baseado em vivencias realizadas nas redes públicas de educação 

do município de Criciúma, SC. O objetivo foi discutir como as crianças podem vir a 

utilizar das ferramentas lúdicas e tecnológicas para aprimorarem seus 

conhecimentos nas áreas pedagógicas, construindo uma ampla visão de mundo; 

desenvolvendo através de jogos raciocínio rápido e lógico, além de que utilizando a 

tecnologia que vem a ser uma grande aliada dos profissionais na área de educação, 

onde encontramos diversas e interessantes atividades. Os professores também 

aprimoram seus conhecimentos com pesquisas e vídeos educativos, esses 

conteúdos são repassados para as crianças em sala de aula. Além disso, essas novas 

ferramentas se tornaram parte da escola e do cotidiano das crianças. Percebe-se 

com o decorrer dos estudos realizados que para um pleno desenvolvimento 

educacional são necessárias conhecer as características de cada faixa etária, 

garantindo a cada dia, que experiências inovadoras venham fazer parte do 

planejamento. 

As práticas tradicionais a não muito tempo atrás faziam apenas o papel de 

cuidar da higiene e da alimentação das crianças e suas atividades eram precárias e 

tinham como cópias os trabalhinhos que subestimavam a capacidade e inteligência 

dos educandos.   

As novas práticas que visam desenvolver as capacidades e diversas 

linguagens como a arte, a leitura e escrita, a linguagem oral, o brincar, o 

movimento, a identidade e autonomia dentre a construção de princípios éticos e 

políticos; ou seja, estas se   direcionem para um desenvolvimento autônomo, 

solidário e respeitoso a singularidades, criticidades, a sensibilidades e também a 

liberdade de expressão.  

Através das ações pedagógicas contemporâneas, da cultura e das pesquisas 

científicas é que percebemos a extensão de conhecimentos existentes e 

diferenciados em termos de métodos educativos. É preciso que o ensino seja 

dirigido de maneira que interesse aos discentes e não aos docentes, cada 
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comunidade escolar precisa ter em pauta aquilo que ela quer desenvolver e que 

possa ser aproveitado pelos educandos pelo decorrer da vida. 

Vivemos na Era Digital e os alunos fazem parte desta, dominando as 

máquinas e por isso o planejamento pedagógico deve estar baseado em ideias e 

expectativas que desenvolvam novas formas de pensar, um novo jeito de ensinar e 

também um novo jeito de aprender onde o professor seja mediador e a tecnologia 

uma ferramenta importante que venha facilitar e complementar novas descobertas. 

A tecnologia vem para tornar as práticas pedagógicas mais fáceis, interativas 

e muitas vezes divertidas, a internet aproxima as informações que antes eram 

obtidas em outras fontes e com acesso restrito a serem encontradas em um único 

lugar e de fácil acesso.  

Entendemos que as tecnologias no âmbito educacional tanto quanto no 

social vieram para facilitar as nossas vidas, enriquecendo nossos conhecimentos 

com maior facilidade e levando informações em tempo real e em distâncias 

incalculáveis em frações de segundo. Podemos aproveitá-las em sala de aula, pois já 

fazem parte da realidade dos educandos e despertam vastos interesses. 
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Capítulo 8 
DISCURSOS DA EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA PARA A CONVIVÊNCIA COM O 

SEMIÁRIDO PRESENTES NO TEXTO DE UMA PROFESSORA 
 

Nilha Verena Fonseca Ferreira1  
 

 
RESUMO 
Este trabalho se propõe a analisar os discursos da Educação Contextualizada para a 
Convivência com o Semiárido presentes em um portfólio de atividades construído 
por uma professora da Rede Municipal de Educação de Juazeiro - BA, que leciona 
nas séries iniciais do ensino fundamental. Trata-se de um texto produzido a partir 
dos conhecimentos adquiridos em um processo de formação continuada. Este, 
como um evento de letramento e, portanto uma prática social está permeado de 
discursos, os quais se relacionam dialeticamente com os elementos que constituem 
esta prática. Desta forma, alguns dos discursos presentes na formação, se 
sedimentam nas produções da professora e na sua prática pedagógica, o que 
permite identificá-los no seu texto. O referencial teórico fundamenta-se na 
concepção de evento de letramento como uma prática social, segundo Kleiman 
(1995) e Street (2014), e na idéia de que toda prática social é permeada por 
discursos, utilizando-se a Análise do Discurso, centrado na discussão sobre discurso 
e práticas sociais proposta por Norman Fairclough (2012). Esta é uma pesquisa 
qualitativa, do tipo ex-post-facto, e que utiliza como métodos de pesquisa a Análise 
do Discurso e a entrevista como caminhos para alcançar o objetivo proposto. A 
análise apontou que os textos da professora, orais ou escritos, em sua maioria, 
mencionam os discursos sobre a Educação Contextualizada como forma de 
descolonização; o discurso negativo sobre o sertão; a problemática da seca; a lógica 
da convivência com o Semiárido e a contextualização do saber. 
 
Palavras-chave: Práticas Sociais. Discurso de professor. Eventos de Letramento. 
Formação de professor. 
       
 
INTRODUÇÃO 

  

A Educação contextualizada para a convivência com o semiárido (ECSA), 

propõe, a partir do estudo, análise e reflexão sobre o contexto local e global, 

contribuir para a melhoria da vida do sertanejo e o desenvolvimento da região 

semiárida. A efetivação desta proposta, na esfera educacional, pode ocorrer através 
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do trabalho do professor, enquanto mediador do processo de ensino desses 

indivíduos.  

Para isso, esses profissionais precisam de saberes relacionados à recente 

temática da ECSA. A aquisição de novos conhecimentos possibilitam reflexões 

quanto à sua realidade, o que pode gerar transformações em sua prática 

pedagógica no sentido de promover uma educação voltada para a convivência e o 

desenvolvimento do Semiárido. Cabe ressaltar, que apenas adquirir esses 

conhecimentos não significa que eles o incorporarão à sua prática, ao professor 

cabe a decisão de utilizá-lo. Mas, pode-se perceber que o redimensionamento da 

ação docente perpassa inicialmente por um espaço de formação, onde 

determinados discursos são veiculados e influenciam a sua prática pedagógica e a 

formação de novos discursos.  

No município de Juazeiro, localizado no Semiárido Baiano, a Secretaria de 

Educação e Esportes (SEDUC) em parceria com o Instituto Regional da Pequena 

Agropecuária Apropriada (IRPAA), no ano de 2014, desenvolveu através de cursos 

de formação continuada de professores a temática da “Educação Contextualizada 

para a Convivência com o Semiárido”. As formações eram destinadas a todos os 

professores da Rede Municipal de Ensino, mas devido ao fato de implementar um 

projeto de forma experimental e complementar em algumas escolas de ensino 

fundamental, que consistia em utilizar o livro didático “Conhecendo o Semiárido 1 e 

2”, os docentes que atuavam no 4º e 5º ano, participaram de formações específicas 

voltadas para o desenvolvimento do referido projeto. 

 Essas formações podem ser caracterizadas como um evento de letramento, 

pois partem de um texto e mobilizam as habilidades de leitura e escrita dos 

professores, que as utilizam, necessariamente, para aprender, refletir, relacionar, 

interagir, reconstruir e recontextualizar os saberes adquiridos e aplicarem em sua 

prática, possibilitando a construção de outro(s) texto(s) e outro(s) evento(s) de 

letramento que eles mediarão em sua sala de aula. 

A fim de depreender de que modo este evento de letramento (a formação), 

mencionada acima, repercutiu os discursos da convivência com o semiárido na 

prática de uma professora, analisou-se um material produzido pela mesma, 

resultado do letramento proposto pela formação. Assim, o objetivo deste trabalho 
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é analisar os discursos da Educação contextualizada para a convivência com o 

semiárido que estão presentes no portfólio de atividades construído pela 

professora, um material escrito e elaborado depois das respectivas formações.  

O pressuposto teórico fundamenta-se na concepção de evento de 

letramento como uma prática social, com base nos estudos de Kleiman (1995) e 

Street (2014) e na concepção de que toda prática social é permeada por discursos, 

utilizando-se como aporte teórico a Análise do Discurso, centrado na discussão 

sobre discurso e práticas sociais proposta por Norman Fairclough (2012). 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁTICOS 

 

Os estudos sobre letramento no Brasil ainda é algo recente. A palavra 

letramento, segundo Soares (2009) surge na segunda metade dos anos 80, e não se 

restringe apenas a “ter aprendido a ler e escrever”, mas a “ter-se apropriado da 

escrita”, ou seja, “é tornar a escrita própria”, assumindo a escrita como 

propriedade. 

A palavra letramento ainda não está dicionarizada. (SOARES, 2009; 

KLEIMAN, 1995). Trata-se de um conceito complicado, pela “complexidade e 

variação dos tipos de estudo que se enquadram nesse domínio” (KLEIMAN, 1995, 

p.17).  

Kleiman (1995) define letramento como “um conjunto de práticas sociais que 

usam a escrita, como sistema simbólico e como tecnologia, em contextos 

específicos, para objetivos específicos.” (p. 18-19) A autora se baseia no modelo 

ideológico de Street (1984 apud KLEIMAN, 1995) o qual considera que “as práticas 

de letramento são social e culturalmente determinadas, e como tal, os significados 

específicos que a escrita assume para um grupo social dependem dos contextos e 

instituições em que ela foi adquirida”.  (KLEIMAN, 1995, p.21) A autora prioriza a 

dimensão social do letramento, por acreditar que este modelo “leva em conta a 

pluralidade e a diferença” e é o que mais atende aos objetivos de ensino de uma 

pedagogia crítica e culturalmente relevante (p. 57). 
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De acordo com Soares (2009) os que priorizam a dimensão social, entendem 

o letramento não apenas como uma particularidade pessoal, mas como uma prática 

social,  

Letramento é o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura 
e escrita, em um contexto específico, e como essas habilidades se 
relacionam com as necessidades, valores e práticas sociais. Em 
outras palavras letramento não é pura e simplesmente um 
conjunto de habilidades individuais; é o conjunto de práticas sociais 
ligada à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem em 
seu contexto social (p.72) 

 

Sendo o letramento uma prática social, ela pode se desenvolver em 

diferentes espaços ou “agencias de letramento”: na família, instituições religiosas, 

no trabalho, na escola, na universidade, etc. Nesta perspectiva, nestas agências, 

ocorre, então, o que Street denomina de “eventos de letramento”. 

A expressão eventos de letramento refere-se aos elementos mais 
observáveis das atividades que envolvem a leitura e a escrita, 
enquanto o conceito de práticas de letramento distancia-se do 
contexto imediato em que os eventos ocorrem, para situá-los e 
interpretá-los em contextos institucionais e culturais a partir dos 
quais os participantes atribuem significados à escrita e à leitura, e 
aos eventos de que participam.[...] Práticas e Eventos de letramento 
são modelos analíticos utilizados por pesquisadores que buscam 
compreender os usos e os significados da escrita e da leitura para 
diferentes grupos sociais e as consequências educacionais, 
políticas e sociais de tais usos e significados para os indivíduos e 
para os grupos a que pertencem.( STREET, B. V. ; CASTANHEIRA, 
2016, p.1) 

 

Toda prática é “uma articulação de diversos elementos sociais em uma 

configuração relativamente estável, sempre incluindo o discurso”. (FAIRCLOUGH, 

2012, p. 94). Fundamentado nas ideias de Harvey (1996 apud FAIRCLOUGH, 2012) 

este mesmo autor aponta que existe uma relação dialética entre o discurso e outros 

elementos das práticas sociais quais sejam “atividades, sujeitos e suas relações 

sociais, instrumentos, objetos, tempo e lugar, formas de consciência, valores”. 

Desta maneira, o discurso permeia os outros elementos, e tem papel significativo 

nas práticas sociais.  

Pode-se perceber que um evento de letramento é uma prática social e que 

portanto, contém relacionado aos elementos que a constituem, um discurso. Desta 
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forma, a formação de professores, como um evento de letramento, veicula 

discursos, que se relacionam com as atividades propostas, os sujeitos envolvidos, os 

instrumentos utilizados, o tempo e lugar, os valores, etc. Isto implica em dizer que 

os sujeitos, de certa forma assumirão ou não os discursos imbricados nesta prática 

social. 

Uma das maneiras do discurso apresentar-se é através de representação 

(FAIRCLOUGH, 2012). Os discursos são “representações diversas da vida social que 

são posicionadas inerentemente – os atores sociais, posicionados de forma 

diferente veem e representam a vida social de diferentes formas, em diferentes 

discursos” (p.96)  

Destarte, os discursos referente a “Convivência com o Semiárido” são 

representados mediante diferentes discursos nas práticas sociais dos professores. 

Assim é possível saber como um professor traz em suas representações, os 

discursos aprendidos sobre “Convivência com o Semiárido” numa formação 

específica. 

Os atores sociais em qualquer prática produzem representações de 
outras práticas, como também representações (reflexivas) de sua 
própria prática, no curso de sua atividade na prática. Eles 
recontextualizam outras práticas (Bernstein, 1990; Chouliaraki e 
Fairclough, 1999) – Isto é, eles incorporam-nas em sua própria 
prática, e diferentes atores sociais as representarão 
diferentemente de acordo com a forma com que são posicionados 
na prática. A representação é um processo de construção social de 
práticas, inclusive a autoconstrução reflexiva – as representações 
entram nos processos e nas práticas sociais e moldam-nos. 
(FAIRCLOUGH, 2012, p. 95). 

 

Portanto, os professores produzem representações a partir de outros 

discursos. E recontextualizam a sua prática, incorporando-os e moldando-na.  

A prática pedagógica é uma prática social e como toda prática, tem entre os 

seus elementos o discurso. O momento de reflexão e análise do professor sobre sua 

prática estará permeado por discursos, dos quais uns podem ser mais ou menos 

importante que o outro, ou pode mudar de importância no decorrer do tempo. Vai 

depender da sua posição, da forma como vê e representa esses discursos. 

Fairclough (2012) aponta que 
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As pessoas não apenas agem e interagem em redes de práticas 
sociais, elas também interpretam e representam o que fazem para 
si mesmas e entre si, e essas interpretações e representações 
modelam e remodelam o que fazem. (FAIRCLOUGH, 2012, p. 99) 

 

A formação de professores é um evento de letramento, pois estrutura-se a 

partir de um texto, e são construídas interações, produzidos significados e todas 

essas ações estão relacionadas à escrita e a leitura. Nesta perspectiva, dentro de um 

processo de formação docente, seja ela inicial (durante a graduação) ou continuada 

(ao longo da carreira), , os professores utilizam-se da leitura e da escrita, de acordo 

com as necessidades específicas que se apresentam naquele contexto, para 

alcançar uma determinada finalidade.  

Sendo o propósito da Educação Contextualizada para a Convivência com o 

Semiárido de ampliar o estudo e o conhecimento sobre as potencialidades e 

possibilidades que essa região apresenta, para, a partir da valorização do seu 

contexto, enxergá-lo e relacioná-lo a outros contextos, então a formação 

continuada de professores dentro dessa perspectiva é um meio pelo qual se 

apresenta os conhecimentos locais e globais, com os quais o professor pode 

reconstruir a sua prática pedagógica contextualizando-a a convivência com o 

semiárido. 

Desta forma, a formação de professores voltada para a Educação 

contextualizada para convivência com o Semiárido, como um evento de letramento, 

veicula discursos que são incorporados pelo professor. Portanto, é possível saber 

como um professor traz em suas representações, através do texto escrito e das 

atividades propostas aos seus alunos os discursos aprendidos sobre “Convivência 

com o Semiárido” numa formação específica, num evento de letramento. 

 

METODOLOGIA 

 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cujos fatos analisados ocorreram no 

ano de 2014, caracterizando-se por uma pesquisa ex-post-facto, pois neste tipo de 

pesquisa “o estudo foi realizado após a ocorrência de variações na variável” e assim 
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o pesquisador “não dispõe de controle sobre a variável independente [...], porque 

ele já ocorreu” (GIL, 2002, p. 49).  

 Para atender ao objetivo desta pesquisa, analisou-se um material produzido 

no ano de 2014 pela professora e realizou-se uma entrevista com a mesma. Em 

ambas as fontes de dados, para analisar o discurso da professora, usou-se o aporte 

teórico da Análise do Discurso, centrado na discussão sobre discurso e práticas 

sociais de Norman Fairclough (2012), evidenciada na parte de fundamentação 

teórica. A coleta e a análise dos dados ocorreram no período de setembro a 

dezembro de 2016. 

 O material analisado é um portfólio de registro de atividades pedagógicas 

aplicadas, relacionadas à temática “Educação Contextualizada para a Convivência 

com o semiárido Brasileiro”, no período do ano letivo de 2014, confeccionado por 

uma professora de geografia e história do 4º e 5º ano (Ensino Fundamental I), de 

uma escola municipal localizada na cidade de Juazeiro-Ba. A professora, que tem 18 

anos de profissão, é nascida em Curaçá, cidade que faz parte do Semiárido baiano. É 

formada em magistério, Licenciada em História e possui especialização. 

O portfólio é uma produção que surge do interesse pessoal da professora de 

registrar o trabalho realizado anualmente com seus alunos. Intitulado “Conhecendo 

o Semiárido, reconheço o meu lugar no mundo”, apresenta a seguinte estrutura: 

capa, folha de rosto, dedicatória, agradecimentos, apresentação, objetivos, 

justificativa, considerações finais, referências e as principais produções textuais dos 

alunos, formuladas pela professora. Está contido numa pasta catálogo.  

 Há de se ressaltar, que ao produzir este material, a professora elaborou um 

texto que contém suas impressões e visões acerca da temática e sua compreensão 

acerca da educação, do ensino e da atuação profissional. Além disso destacou 

algumas das principais atividades propostas durante o percurso letivo, a partir de 

uma seleção das produções dos alunos que considerou mais interessantes. Isto 

exigiu que a professora fizesse escolhas, relações, percepções, novos 

entendimentos, reflexões e uma auto-avaliação neste percurso. Desta forma, a 

partir de um evento de letramento, se construiu um discurso. 

A fim de entender e complementar as informações contidas no portfólio 

foram feitas algumas perguntas à professora, através de uma entrevista não-
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estruturada, colhendo informações do discurso livre, intervindo eventualmente. 

Optou-se por essa técnica de pesquisa, pois permite obter informações sobre os 

saberes, as realizações, concepções e explicações do sujeito entrevistado sobre 

fatos passados ou atuais, sendo, portanto, um instrumento importante para obter o 

discurso da professora. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um 

gravador de voz.  

 

RESULTADOS  

 

Análise dos discursos no portfólio 

 

A professora inicia o texto de apresentação do portfólio, falando de sua 

profissão, sua escolha e orgulho de exercê-la, mesmo nos atuais tempos difíceis. 

Aponta que “os conhecimentos do mundo a cerca do que é aprender e ensinar, estão 

em processo de transformação contínua”. Em seguida, fala do seu amor à terra natal, 

destacando que sua região faz parte do semiárido brasileiro. Relembra, saudosa, o 

tempo de infância quando tinha “contato com a cultura do plantio nas roças” 

quando “as chuvas de nossa região eram frequentes”, lá ela viu “do cultivo da 

agricultura à criação de animais”. Retrata um semiárido diferente dos divulgados nos 

livros didáticos. 

Destaca a necessidade do planejamento docente como necessário para uma 

atuação eficaz. E que, sendo assim, ela reserva um tempo para estudar 

anteriormente o assunto da próxima aula, faz pesquisas na internet, compra livros, 

para se atualizar, acompanhar as mudanças, no sentido de ter mais ferramentas 

para seu trabalho e acompanhar o avanço das tecnologias. Ressalta, por final o 

amor à profissão docente. 

O portfólio “conhecendo o semiárido, reconheço o meu lugar no mundo” 

tem dentre outros objetivos (o de permitir ao aluno) “vivenciar experiências 

significativas de aprendizagens múltiplas, dentro e fora da escola do semiárido 

brasileiro; e conhecer a sua história de vida e a história do outro, a formação de sua 

família e a comunidade onde vive”. 
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Em seguida, apresenta um texto, utilizando-se de fragmentos de outros 

textos e citando outros autores (os quais destaco abaixo), evidenciando as 

seguintes ideias: que a convivência com o semiárido, está “em compreender como o 

clima funciona e adequar-se a ele”. (MALVEZZI, 2007, p.13); que a educação tem 

participação na construção de um novo olhar sobre o semiárido e que a convivência 

precisa começar nas escolas. (MALVEZZI, 2007); que a educação desenvolvida no 

semiárido é constituída sobre valores e concepções equivocadas da região, e a 

educação reproduz esse discurso negativo, negando o potencial do povo e da 

região (MATTOS, 2004); a defesa de uma educação que contextualize a cultura 

local, suas limitações e possibilidades. (LIMA, 2006); o papel dos educadores, 

quanto à promoção de uma educação transformadora, quanto à atualização e a 

necessidade de continuar a sua formação, para atender as demandas de novos 

saberes e conhecimentos necessários a uma prática educativa atualizada e 

transformadora. 

Estas exposições, embora não tenham sido de sua autoria, reúne discursos e 

conhecimentos que foram incorporados através da participação nas formações e de 

suas pesquisas. Por terem sido elencados e escolhidos por ela para fazerem parte 

da justificativa do seu portfólio, presume-se que ela defenda estas ideias pelo fato 

de escolhê-las e inseri-las no corpo do texto. 

Após as exposições destas citações, justifica com suas palavras, ao final do 

texto, o porque do trabalho com o tema da Educação contextualizada para a 

convivência do semiárido na escola onde desenvolve a docência: 

Tema esse que vem sendo abordado nesses últimos tempos nas 
universidades e escolas para uma possível desmistificação do que o 
semiárido somente se refere ao perfil do homem do campo de pele 
enrugada, um coitadinho, que o chão do sertão é seco e rachado, o 
que não é verdade, muito pelo contrário, nosso sertão é um sertão 
que dá frutos bons e de qualidade. (PROFESSORA, PORTFÓLIO, p. 
11) 

  

Neste fragmento da redação, a professora deixa claro que tratar da referida 

temática nas escolas possibilita desmitificar o estereótipo criado a respeito da 

improdutividade do sertão e da miserabilidade do sertanejo.  É possível perceber 

dois discursos presentes neste fragmento: o da veiculação de um discurso negativo 
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sobre o sertão e a promoção da educação contextualizada como forma de superá-

lo.  

Segundo Martins (2006; 2013), a educação escolar no Brasil é uma “educação 

descontextualizada” pelo fato de não considerar o contexto ou as realidades 

culturais, sociais, econômicas e ambientais particulares de cada local da diversidade 

brasileira, ao tempo em que difunde a todo o país um determinado modo de pensar, 

agir, viver, considerado padrão, imposto nacionalmente através de um “discurso 

legítimo”, representado pelo centro-Sul do país. Esse discurso, disseminado através 

da educação e da comunicação, negligencia as demais realidades do país, 

promovendo um desconhecimento, gerando preconceitos sobre elas.  

Nesse sentido a descontextualização dissemina a errônea visão de que o 

semiárido é um lugar inóspito para se viver, pobre, seco e subdesenvolvido. Não se 

considera a construção histórica ambiental, cultural, social e econômica deste lugar, 

gerando uma representação malfeita, que resulta do desconhecimento da 

complexidade do Semiárido. Como explica Reis (2010),  

Ao absorvermos esse imaginário, não falamos de nós por aquilo 
que somos, por aquilo que vivemos, por aquilo que sentimos, mas 
por aquilo que nos ajudaram a inculcar o que nós somos. Ou seja, 
cria-se e introjeta no sujeito a impossibilidade de solução dos 
problemas, porque produzem o sentimento de impotência de um 
sujeito que não tem a condição de superar-se a si mesmo e nem de 
superar as condições e vulnerabilidades do meio em que vive. 
(REIS, 2010, p.112). 

 

A educação contextualizada, ao contrário, toma o contexto local como 

referência, num movimento de superação dessa representação imagética do 

semiárido, admitindo as potencialidades e possibilidades características do local, 

inserindo-as espaço educativo escolar, como uma forma de oportunizar ao 

sertanejo conhecer o seu espaço e pensar maneiras de conviver com ele, superando 

e criando soluções alternativas para suas dificuldades. 

 

Análise do discurso na entrevista 

 

 Na entrevista de discurso livre (produção de texto oral) solicitou-se a 

professora que falasse sobre a contribuição das formações continuadas (dentro da 
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referida temática, realizada pela Secretaria de Educação Municipal), para a sua 

prática pedagógica. Para ela, 

 
Mudou muito a minha visão sobre o tema semiárido, porque 
mesmo com o verde que eu via antigamente, eu sabia que nossa 
região era de seca, períodos de chuva, que a cacimba secava, mas 
eu não entendia muito bem, não estava claro isso no meu saber. É 
claro com esse trabalho que veio da Secretaria de Educação, com 
esse tema muito bom pra gente, porque agente vive aqui, nesse 
nordeste, que é tão maravilhoso, que a gente pode ver agora que é 
maravilhoso, mas que a gente não tinha essa visão de clareza, que 
a gente pode fazer uma cisterna barrada na água, um poço 
artesiano (PROFESSORA) 

 
Esta fala traz uma compreensão do semiárido como um espaço verde 

“mesmo com o verde que eu via antigamente”, se contrapondo ao que ela sabia ser 

uma região “de seca, períodos de chuva, que a cacimba secava”, “mas eu não entendia 

muito bem, não estava claro isso no meu saber”. Estes fragmentos denunciam que 

embora ela o visse verde e soubesse que era uma região semiárida, ela não 

costumava pensar sobre isso, sobre essa contradição. E denuncia que ela passou 

pela escola, mas não costumava pensar sobre a sua região, o lugar que ela morava, 

como um olhar diferente do que continha no livro. Percebe-se pela sua fala, que 

havia uma imagem negativa um discurso que associa o semiárido a seca e a 

improdutividade. A partir da discussão dessa temática abordada pela Formação 

continuada, ela passou a ter outra visão: “que a gente pode ver agora que é 

maravilhoso”, ou seja, o lugar onde ela vivia era maravilhoso, que podia conviver 

com ele através de tecnologias apropriadas e adequadas ao contexto, “que a gente 

pode fazer uma cisterna barrada na água, um poço artesiano”. 

A partir desta leitura é verificável o discurso de que o semiárido é sinônimo 

de seca, e este é o grande problema desta região. De acordo com Carvalho (2006; 

2013) durante o século XX, foi esse discurso que mobilizou algumas ações do 

governo para atenuar o problema da falta de água e assistir os “desvalidos” do 

sertão. Porém eram ações que não resolveram o problema, apenas contribuíram 

para a perpetuação desse estereótipo na sociedade. 

Outro discurso também se evidencia. Quando a professora fala das 

possibilidades, que se descortinaram “que a gente pode fazer uma cisterna barrada 
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na água, um poço artesiano” ela está expondo o discurso da “emergência da lógica 

da convivência com o Semi-árido” (CARVALHO, 2006). Esse discurso da convivência 

dá importância as fragilidades e potencialidades da região, para a partir delas, 

aprender a lidar com esse ambiente, se adaptando a ele e criando novas formas de 

produção de existência.   

Outro fragmento também evidencia isto: 

[...] pela internet, são muitas críticas feitas contra o nordestino, 
que a gente passava sede... Mas é de uma inteligência tamanha. Eu 
digo aos meninos: quando antigamente acabava a água do tanque, 
era na cacimba, até chover de novo.  Não tinha cisterna, não tinha 
poço artesiano. E quem inventou isso? O nordestino. Armazenar 
água, reservar água para ter na seca e a gente saber que a 
vegetação da caatinga tem água que presta para a alimentação do 
animal enquanto tá o período da estiagem... (PROFESSORA). 

 

A professora esclarece também que o trabalho com este tema é significativo 

para o aluno, e para os profissionais. Pois, 

O aluno tem que tirar esse “logotipo” de que o semiárido é aquela 
coisa ruim que a gente não tem nada pra dar de produção pra a 
gente mesmo [...]. 
 
[...] foi o ponta pé, pra nós adultos, ninguém tinha essa visão, que 
o semiárido não é seca, não é fome, não é falta de água.[...] Muito 
significativo, porque a gente como profissional pode entender 
melhor e tirar essa visão deturpada do semiárido, do lugar onde a 
gente vive, e sem contar que é muito bom a gente conhecer mais 
ainda do lugar onde a gente vive! Eles (os alunos) gostam! Eles 
amam! A gente gosta de falar do que é nosso, da onde a gente 
mora e a aprendizagem, eles captam muito mais rápido 
(PROFESSORA). 
 

Ao afirmar que trabalhar com este tema é necessário para que alunos e 

professores percam essa visão negativa sobre o semiárido, e que é bom estudar o 

lugar onde se vive e ainda, que isso ajuda no processo de aprendizagem, a 

professora faz referência aos dois fundamentos da contextualização do saber: uma 

“tomada intencional da consciência e de aprendizagem significativa dos sujeitos” 

(CARVALHO, 2013, p.174). De acordo com a autora, a contextualização do saber é 

uma ferramenta instrumental teórico-prática da proposta de Educação 

Contextualizada para a Convivência com o Semiárido, que consiste em duas 
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premissas: recuperar no sujeito a capacidade de pensar e valorizar os saberes 

advindos suas experiências no processo educativo (CARVALHO, 2013).  

A partir da educação contextualizada, pode ocorrer o desenvolvimento da 

“cultura da convivência” com o semiárido nas escolas, o que para Carvalho (2013), é 

essencial para a construção de um novo projeto de semiárido brasileiro, pois o 

sujeito estuda o seu território, ressignificando a sua relação com o meio e pensando 

novas formas de intervir e criar alternativas para o desenvolvimento pessoal e 

social.  

 

CONCLUSÃO 

 

Após o esboço dos dados discutidos até aqui, parece notório que os textos 

da professora, sejam eles orais ou escritos, em sua maioria, mencionam os discursos 

sobre a Educação Contextualizada como forma de descolonização; o discurso 

negativo sobre o sertão; a problemática da seca; a lógica da convivência com o 

Semiárido e a contextualização do saber. 

Foi possível perceber a incorporação desses discursos ao seu texto. 

Evidenciou-se, que a formação ofertada pela SEDUC, dentro da temática da 

Educação Contextualizada para a convivência com o semiárido, contribuiu para que 

ela formasse os seus discursos, a partir da representação desses outros discursos 

acima apresentados.  

Todos estes discursos são resultados de estudos e pesquisas em diferentes 

áreas, diferentes práticas sociais, mas que se relacionam dialeticamente quando 

chegam a um determinado ponto em comum: a formação de um novo discurso para 

a representação do semiárido.  

Por fim, entende-se que, se o discurso que representa o semiárido pode ser 

mudado, isso se efetiva através da participação dos sujeitos, pela “inculcação” de 

novos discursos. Isso pode gerar novas formações sociais. O processo de mudança 

do sujeito ocorre quando ele nota novos discursos, que influenciam as suas 

concepções e guiam seus posicionamentos, ajudando a formar os seus novos 

discursos. É o que se possibilita através das formações continuadas. É também o 

que propõe a Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido. 



 

 

 

 
 
RELATO DOS PROFESSORES SOBRE OS DESAFIOS DA ATUAÇÃO DOCENTE EM DIFERENTES CONTEXTOS 

 

REFERÊNCIAS 
 
CARVALHO, Luzineide D. A Emergência da Lógica da “Convivência Com o Semi-
Árido” e a Construção de uma Nova Territorialidade. In: RESAB. Rede de Educação 
do Semi-árido Brasileiro (Org). Educação para a Convivência com o Semi-árido: 
reflexões teórica-práticas. Juazeiro – BA: RESAB, 2006. 
 
CARVALHO, Luzineide Dourado. A contribuição da educação contextualizada para a 
relação naturea, cultura e território no semiárido brasileiro. In: REIS, Edmerson dos 
Santos; CARVALHO, L. D. . Educação contextualizada para Convivência com o 
Semiárido Brasileiro: fundamentos e práticas. Caderno Multidisciplinar , v. 08, p. 
173-196, 2013. 
 
FAIRCLOUGH, Norman. A dialética do discurso. In:  MAGALHÃES, I. (Org.). Discurso 
e Práticas de Letramento: Pesquisa Etnográfica e formação de professores. 
Campinas, SP: Mercado das Letras, 2012. p. 93- 107. 
GIL, Antonio C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª Ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
 
KLEIMAN, Angela B. Modelos de letramento e as práticas de alfabetização na 
escola”. In: KLEIMAN, Angela B. (Org.). Os significados do letramento. Campinas, 
S.P.: Mercado de Letras, 1995. p. 15-61. 
 
MARTINS, Josemar da Silva. Anotações em torno do conceito de Educação para a 
Convivência com o Semi-Árido. In: Educação para a Convivência com o Semi-Árido 
Árido: Reflexões Teórico-Práticas. Juazeiro/BA: Secretaria Executiva da Rede de 
Educação do Semi-Árido, Selo Editorial-RESAB, 2006. 
 
MARTINS, Josemar. Educação contextualizada: da teoria à prática. In: REIS, 
Edmerson dos Santos; CARVALHO, L. D. . Educação contextualizada para 
Convivência com o Semiárido Brasileiro: fundamentos e práticas. Caderno 
Multidisciplinar , v. 08, p. 45-64, 2013. 
 
REIS, Edmerson dos Santos. Educação para a convivência com o Semiárido: desafios 
e possibilidades. In: SILVA, Conceição de M. de S.; LIMA, Elmo de S., CANTALICE, 
Maria L. de, ALENCAR, Maria Tereza de, SILVA, Waldirene A. L. da. (Org.). Semiárido 
Piauiense: Educação e Contexto. Campina Grande PB : Triunfal, 2010. p. 109-130. 
 
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 3. ed. Belo Horizonte, 
Autêntica, 2009. 
 
STREET, B. V. ; CASTANHEIRA, M. L. . Práticas e eventos de letramento. Glossário 
Ceale. Disponível em < 
http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/praticas-e-eventos-
de-letramento>. Acesso em 29 de set. de 2016. 

 

 



 

 

 

 
 
RELATO DOS PROFESSORES SOBRE OS DESAFIOS DA ATUAÇÃO DOCENTE EM DIFERENTES CONTEXTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

 
 

128 RELATO DOS PROFESSORES SOBRE OS DESAFIOS DA ATUAÇÃO DOCENTE EM DIFERENTES CONTEXTOS 

 

Capítulo 9 
DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DO ÁTOMO: UMA PROPOSTA LÚDICA 

Bianca Araujo dos Santos - UFMA1 
Pedro Henrique Sousa Lopes - UFMA1 

Mateus Veras Pereira –  UFMA1 

Gustavo Carvalho Diniz - UFMA  

 
Resumo 

Os alunos da 1ª série costumam considerar o conteúdo de “Distribuição Eletrônica 

dos Elementos Químicos”, como um dos mais complexos na disciplina curricular de 

química do ensino médio. Nota-se que a maior dificuldade dos alunos provém de 

como deve ser feita a distribuição eletrônica dos elementos químicos, seja por 

camadas ou por subníveis de energia, está dificuldade pode está ligado pelo fato do 

átomo ser algo totalmente abstrato, sendo algo difícil do aluno imaginar. Com 

finalidade de proporcionar uma melhor compreensão do conteúdo deste assunto 

criou-se um Diagrama de Linus Pauling Interativo colorido de forma que chamasse a 

atenção e curiosidade dos alunos, onde o aluno pode na prática visualizar e 

trabalhar de forma descontraída com a distribuição dos elétrons de um átomo. 

Verificou-se que o jogo contribuiu para a melhoria da relação ensino aprendizagem 

entre o aluno e o assunto abordado. 

Palavras-chave: Jogo Lúdico. Ensino de Química. Ensino-aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

O assunto de distribuição eletrônica trabalha a ordem como os elétrons são 

distribuídos, de forma correta, em níveis e subníveis específicos do átomo conforme 

o diagrama de Linus Pauling, por ser um assunto totalmente abstrato pelo fato de 

ser abordado algo em que nãopode ser visto, em muitos casos os alunos possuem 

dificuldades na distribuição eletrônica. Nesse sentido, o entendimento de como 

ocorre à distribuição dos elétrons, em seus níveis e subníveis de energia é de grande 

                                                           
1
 Graduandos em Química Licenciatura pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 
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importância para a compreensão dos conteúdos seguintes, como o de ligação 

química (FOGAÇA, 2013). 

Tendo em vista a dificuldade encontrada pelos alunos viu-se como alternativa 

trabalhar de forma lúdica o conteúdo de modo que os alunos entendessem de 

maneira compreensível o conteúdo. A interação do lúdico com o educativo, ou seja, 

com os conteúdos da disciplina tornam-se ferramentas importantes no 

desenvolvimento das atividades propostas em um ambiente competitivo e 

altamente saudável (ROBAINA, 2008). 

As ferramentas lúdicas vêm se destacando de forma ampla como aliada para o 

desenvolvimento do aprendizado do aluno, tal meio se destaca para o 

desenvolvimento de assuntos complexos no componente curricular de ensino 

médio. A utilização de jogos didáticos no Ensino de Química é um instrumento 

pedagógico que ganha visibilidade nas aulas, tornando mais atrativas e divertidas na 

forma de aprender e tornando uma disciplina agradável e útil (NASCIMENTO et al., 

2015). 

De acordo com SOARES (2008) o jogo surge como uma alternativa para o 

professor, como modo de motivar o aluno para o estudo da química, tirando-o de 

uma atitude passiva em sala de aula, facilitando o processo de ensino-

aprendizagem. Utilizar temas considerados complexos pelos discentes, de forma 

mais prática através da construção lúdica, pode despertar no discente um senso 

crítico e interação social favorecendo uma melhor absorção de conhecimento.  

Além de fornecer uma forma de transmitir assunto de maneira harmoniosa e 

proveitosa, despertando no educando habilidades que até então se apresentavam 

ocultas (SANTOS et al., 2013). Aprender brincando contribui também, para quebrar 

a formalidade entre alunos e professores além de socializá-los e fazê-los construir 

conjuntamente a aprendizagem. Dessa forma espera-se que os alunos tenham um 

ambiente mais agradável de aprendizado de forma que o foco da disciplina não seja 

desviado. 
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METODOLOGIA  

Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa, e foi desenvolvida segundo as 

etapas:  

Inicialmente foi trabalhado o conteúdo em sala de aula com aula expositiva e 

dialogada com os alunos da 1º série do ensino médio da escola Centro de Ensino 

Benedito Leite, escola localizada no centro de São Luís - MA, onde foi trabalhado o 

conteúdo com atividades de fixação.  

Em seguida, realizou-se então, uma revisão da literatura sobre o lúdico no 

ensino da Química. Com base na revisão foi proposto o jogo: O jogo possui cartas, 

as quais representam o nível e subnível de energia atômico sem a quantidade de 

elétrons do diagrama de Linus Pauling, como indicado na figura 1, e outras cartas 

representando cada elemento contendo as suas principais informações. Foram 

utilizados copinhos de café descartáveis como recipiente para colocar as 

quantidades de bolinhas de massa de modelar, as quais representaram os elétrons 

correspondentes a cada subnível eletrônico, conforme a figura 2. 

Aplicação do jogo: Nas mesmas turmas em que foram trabalhados os 

conteúdos os alunos foram reunidos, e divididos em seis grupos, e em seguida 

foram distribuídas de forma aleatória as cartas contendo as informações dos 

elementos químicos. Na bancada de cada grupo havia um envelope com as cartas 

referentes aos níveis e subníveis de energia do diagrama de Linus Pauling com os 

copinhos de café descartáveis vazios. Os alunos fizeram a distribuição eletrônica 

com as cartas do envelope dos elementos químicos das outras cartas que foram 

entregues, sendo que os elétrons foram representados pelas bolinhas de massa de 

modelar. (3)                              
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Imagem  1: Distribuição dos níveis e subníveis conforme o diagrama de Linus Pauling, 

mas sem a quantidade de elétrons nos subníveis. 

 

  

Fonte: os autores, 2019. 

 

Imagem  2: Representação dos elétrons por meio de massinha de modelar seca. 

 

 

    Fonte: os autores, 2019. 
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Imagem  3: Distribuição eletrônica com a quantidade devida dos elétrons dos 

subníveis do átomo de Hg. 

            

          Fonte: os autores, 2019. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

No momento em que o conteúdo Distribuição Eletrônica foi introduzido em sala 

de aula com aulas expositivas e dialogadas juntamente com auxílio do livro didático 

e  resolução dos exercícios, que os alunos receberam no início do ano letivo, e 

resolução de exercício, foi possível observado nitidamente que os alunos ficaram 

com dúvidas, onde poucos conseguiram entender o conteúdo. 

A atividade lúdica foi realizada no laboratório de ciências da escola em todas as 

turmas separadamente foi possível observar a surpresa e a curiosidade dos 

discentes e ficavam se perguntando como seria o jogo. Com os seis grupos 

formados e repassadas as regras do jogo. A maior parte dos alunos despertou 

curiosidade e interesse em participar do jogo, entretanto notou-se que alguns 

alunos estranharam e oferecem certa resistência em executar o jogo, talvez pelo 

fato de pouco ou nunca terem participado de jogos didáticos, explica tal 

comportamento. 

De modo geral só foi possível realizar apenas uma rodada de sorteio e 

configuração dos elétrons dos elementos em função do tempo disponível, no 
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entanto foi possível que todos participassem. À medida que os alunos iam 

compreendendo o jogo vários alunos pediam que o jogo continuasse e tamanho era 

o envolvimento e a empolgação das equipes como pode ser percebido nas figuras 

(4) e (5).  

Os discentes perceberam que além de contarem com a sorte precisavam de 

estratégias eficientes para realizar a atividade. Dessa forma muitos não queriam 

sortear um número atômico muito alto nem muito baixo. Pois, valores acima de 40 

já aumentavam a possibilidade de erro e valores menores que 10 representavam 

facilidade. Os erros cometidos no jogo estavam relacionados apenas com a ordem 

dos subníveis, porém, sempre se procurou mostrar o porquê da falha e como 

deveria ser a sequência correta.  

Após a aplicação da atividade lúdica notou-se que as dificuldades dos alunos 

com a matéria foram minimizadas por alguns enquanto outros não tinham mais 

nenhuma dificuldade, com isso foi possível efetivar a aprendizagem e o interesse 

pelo conteúdo de distribuição atômica e por seguinte pela disciplina. 

 

Imagem  4: Alunos desenvolvendo a atividade lúdica. 

 

Fonte: os autores, 2019. 
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Imagem  5: Um dos alunos explica o jogo para os demais que não entendem. 

 

   Fonte: os autores, 2019. 

 

CONCLUSÃO  

Portanto, pode–se concluir que a atividade lúdica foi importantíssima para o 

desenvolvimento do conteúdo de distribuição eletrônica que até então era visto 

pela maioria dos alunos como um conteúdo extremamente complexo. Dessa forma, 

é de extrema importância o desenvolvimento de atividade lúdica durante o 

desenvolvimento de conteúdo de química, por conseguinte despertando o 

interesse dos alunos por Química.   
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Capítulo 10 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: AS POTENCIALIDADES DA GINÁSTICA 

E O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

 

Aiana Carvalho Carneiro 1 
Amanda Santana de Souza 2 

Prof.ª Dr.ª Denize Pereira de Azevedo 3 
Prof.ª Dr.ª Suzana Alves Nogueira Souza 4 

 

RESUMO: 

O estudo tem como foco evidenciar as experiências de intervenções em turmas da 

educação infantil, a partir das vivências da disciplina de estágio II, componente 

curricular ofertado no 6º semestre do curso de licenciatura em Educação Física da 

Universidade Estadual de Feira de Santana. A pesquisa tem como objetivo analisar a 

partir das intervenções propostas pelo componente curricular estágio II a 

importância do conteúdo ginástica na educação infantil para o desenvolvimento da 

criança. O conteúdo trabalhado nas intervenções com a educação infantil foi a 

ginástica, onde foram explorados aspectos como a coordenação motora ampla, o 

equilíbrio, concentração e a flexibilidade, além da apresentação e aproximação dos 

alunos do referido conteúdo. Consta-se no presente estudo, todas as considerações 

relevantes que foram destacadas durante o período das aulas ministradas durante o 

componente curricular do componente curricular estágio II. 

 

Palavras-Chaves: Educação Física, Ginástica, Educação Infantil. 
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INTRODUÇÃO 

O curso de Licenciatura em Educação Física conta com o estágio 

supervisionado como um dos componentes curriculares, que tem como proposta 

aproximar os alunos da realidade escolar. O Estágio é ato educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para 

o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em 

instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 

educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 

profissional da educação de jovens e adultos. (Art. 1º da Lei 11788/2008). 

 Nestes, os discentes poderão conquistar experiências no âmbito escolar, 

para que possam desenvolver o senso crítico ao se deparar com as mudanças 

constantes na escola e é a partir dos estágios obrigatórios, de fato, que os futuros 

docentes começam a se organizar diante das dificuldades da vida docente. 

Os estágios estão dispostos em quatro componentes, sendo eles Estágio I, 

II, III e IV, com carga horária total de quatrocentas horas. O Estágio Curricular II é 

ofertado no 6º semestre do curso de Educação Física. Sua ementa traz elementos 

que abordam o conhecimento das atividades pedagógicas em sua totalidade, como 

ocorre o planejamento, metodologia, disposição dos conteúdos, objetivos e 

avaliação no âmbito da Educação Infantil.  

Sendo assim, o Estágio Supervisionado II é responsável em possibilitar as 

vivências das práticas pedagógicas na Educação Infantil (EI), onde propicia aos 

graduandos apreensão da realidade, ressaltando a importância e necessidade da 

Educação Física em qualquer fase do desenvolvimento humano. Sendo essencial 

para a formação dos estagiários, pois aos mesmos serão oportunizados a 

aproximação com a prática pedagógica nesta etapa da educação básica. 

O Estágio Curricular II na Educação Infantil configura-se em um processo de 

enriquecimento na formação dos discentes uma vez que por meio deste, há uma 

aproximação com o contexto escolar bem como vivenciar e promover práticas 

corporais com crianças em sua primeira infância a fim de proporcioná-las uma gama 

de oportunidades de explorar o seu próprio corpo por meio da Educação Física. 
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Conforme o artigo 26, inciso 3º, da LDB 9.394/96, “a Educação Física é 

componente curricular da Educação Básica”, sendo a EI a primeira etapa da 

Educação Básica, torna-se legalizado a presença da EF nos primeiros anos escolares, 

porém, ainda não está legitimado a prática do professor de Educação Física nesse 

espaço de atuação e muitas das vezes há uma invisibilidade quanto a necessidade e 

importância desta área de conhecimento nesta etapa da Educação Básica. 

Segundo Betti (1991) a Educação Física deve estar integrada como atividade 

escolar em todos os graus de escolaridade oficial, sendo entendida como atividade, 

que por seus meios, processos e técnicas deve desenvolver forças físicas, morais, 

cívicas, psíquicas e sociais do aluno. 

Percebe-se que, quanto mais cedo for trabalhado o desenvolvimento 

integral, nos aspectos motores, cognitivos e socio-afetivos das crianças, as mesmas 

terão grandes progressos; para isso, os professores de Educação Física têm aporte e 

conhecimento que estimulem os alunos da Educação Infantil a ampliarem seu 

repertório motor, cognitivo e sócio- afetivo. 

Durante as intervenções propostas neste campo desenvolvidas no 

componente curricular Estágio II neste campo de atuação tiveram como objetivo 

promover a aproximação dos alunos do grupo 04 da Educação Infantil com os 

aparelhos básicos da ginástica rítmica, assim como promover vivência com a 

ginástica natural e promover a aproximação dos alunos com alguns elementos da 

ginástica artística, estimular as habilidades motoras, estimular o equilíbrio, 

concentração, flexibilidade e coordenação motora. 

Assim, compreende-se a grande relevância do componente curricular Estágio 

II para formação dos acadêmicos de EF e futuros docentes; pois, no decorrer da 

disciplina percebeu-se a necessidade de definição de ideias e planejamentos para 

com o público da educação infantil. Nestas intervenções foram obtidas experiências 

e um nível de aprendizagem satisfatório diante da realidade escolar. 

De acordo com Bourdoncle (2000) o estágio estabelece laços que fortalecem 

a relação entre as instituições de ensino superior, escola e aluno, permitindo a troca 

mútua de conhecimento adquiridos nesses espaços. Diante disso, ao analisar os 
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objetivos da disciplina compreende-se a sua relevância para a formação da 

identidade docente. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A Educação Infantil é considerada a etapa das grandes descobertas e de 

ampliação das experiências através da inserção da criança em ambientes distintos 

da área da família, que até sua inserção na escola é o único meio social que a mesma 

conhece e participa.  

Como relata Basei (2008) o espaço da Educação Infantil deve estar 

integrado com o desenvolvimento da criança, sua subjetividade e com os contextos 

sociais e culturais que a envolvem e devem proporcionar a oportunidade de 

vivenciar diversos movimentos nesse espaço de sua formação. 

Na Educação Infantil ocorre o início da escolarização da criança, que é 

basicamente a fase em que a imaginação e a fantasia são ferramentas fundamentais 

no processo de ensino-aprendizagem, por isso, torna-se necessário possibilitar as 

crianças desafios corporais que envolvam ações motoras de maneira conjunta. 

As aulas de Educação Física são o espaço propício para que ocorra diversos 

aprendizados através das brincadeiras, desenvolvendo-se os aspectos cognitivos, 

afetivo-social, motor e emocional conjuntamente.  

Para Brasileiro e Marcassa (2008) na escola, a Educação Física deve 

proporcionar para as crianças as vivências, as criações simbólicas e materiais de 

experiências e das manifestações corporais de forma a socializá-la e proporcionar 

acesso com bens culturais, como riquezas socialmente construídas que rodeiam 

este grupo. 

Como salienta Magalhães, Kobal e De Godoy (2009): 

 

(...) para a Educação Física contribuir verdadeiramente com o 
desenvolvimento da criança na Educação Infantil, é necessário 
considerá-la como um ser integral, onde começa a ser lapidada 
desde cedo, sendo estimulada da melhor maneira possível, 
recebendo o máximo de experiências, evitando, contudo, a 
especialização precoce. 
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Sendo assim, como explica Basei (2008) compreende-se que a Educação 

Física tem um papel fundamental na Educação Infantil, isto pela possibilidade de 

proporcionar às crianças uma grande diversidade de experiências através de 

situações nas quais elas podem criar, inventar, descobrir movimentos novos, 

reelaborar conceitos e ideias sobre o movimento e suas ações. 

Torna-se válido ressaltar as possibilidades e efeitos resultantes do trabalho 

pedagógico dos conteúdos da Educação Física para os alunos da Educação Infantil, 

os mesmos encontram-se em fase constante de crescimento e desenvolvimento, de 

descobertas e isso contribui para formação de vários elementos que irão fazer parte 

de toda a trajetória do aluno durante a sua vida. 

 

MÉTODOS 

As aulas foram ministradas para uma turma do grupo 04 em um Centro de 

Educação Infantil na cidade de Feira de Santana/BA, durante as aulas de terças-

feiras, no turno matutino das 08hmin às 11h00min, sempre sendo acompanhadas e 

supervisionadas pela professora responsável pela turma do componente curricular. 

O Centro de Educação Infantil fica em um bairro de classe média baixa, 

tendo como estrutura física; uma diretoria; secretaria; vinte e uma salas; uma sala 

dos professores; um almoxarifado; uma cantina e cozinha; próximo se encontra um 

pátio no qual se encontra algumas mesas reservadas para a hora do lanche e onde 

são realizados os eventos e as aulas de Educação Física; e uma brinquedoteca, que 

conta com uma televisão e um espaço coberto por um tapete emborrachado.  O 

Centro ainda conta com uma área externa que contém alguns brinquedos 

localizados em um campo de areia. Por essa área ser descoberta, ela pode 

representar um perigo para o bem-estar das crianças, pois, elas acabam sendo 

expostas a diversas conjunturas climáticas. 

No primeiro momento, os estagiários fizeram uma visita na creche, com 

intuito de conhecer a instituição e as crianças, após este primeiro contato foram 

orientados a planejarem as aulas que seriam ministradas por eles. 
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Nessa primeira visita pode-se perceber que a rotina das crianças na Educação 

Infantil consiste na acolhida, tempo em que eles podem brincar e interagir. Logo 

após acontece a roda, em que eles cantam, recepcionam os colegas e as 

professoras e posteriormente, eles eram organizados para os momentos de 

atividades planejadas pela professora regente. 

 Em seguida, os estudantes escolheram qual conteúdo seria trabalhado 

com a turma, sendo que antes já havia ocorrido discussões e diálogos 

fundamentados em estudos sobre a educação infantil e a educação física para que 

fosse introduzida as primeiras aproximações com a realidade da Educação Infantil. 

O conteúdo utilizado para ministrar as 10 intervenções foi a ginástica, onde 

foram trabalhados aspectos como a coordenação motora ampla, o equilíbrio, 

concentração, flexibilidade, promover vivência com a ginástica natural e estimular 

as habilidades motoras como rolar, saltar, se equilibrar. 

As intervenções foram organizadas da seguinte forma: os estagiários, 

assistiam as intervenções dos seus colegas, enquanto esperavam o momento da sua 

intervenção, além disso, auxiliavam seus colegas se assim houvesse necessidade. Ao 

término das atividades de intervenção, cada um se dirigia para as salas das suas 

turmas, para que pudessem se aproximar, e participar um pouco da rotina dos seus 

alunos. 

As aulas foram planejadas apresentando o tema, oportunizando as 

experiências e de acordo com as respostas obtidas pelos alunos havia a necessidade 

de reflexão sobre o progresso ou não das aulas. A avaliação era feita ao final de 

cada intervenção, os estagiários discutiam sobre as várias estratégias para saberem 

se os objetivos propostos para cada intervenção foram atingidos. 

 A introdução de cada intervenção era feita por meio de músicas, imagens e 

vídeos, de forma que estas ferramentas pudessem aproximar gradualmente os 

alunos com o conteúdo da ginástica. O andamento das aulas baseava-se em 

apresentações através de vídeos, circuitos, exposição feita pelos estagiários, com 

intuito de apresentar o conteúdo a ser trabalhado. Ao final das aulas os estagiários 

procuravam avaliar suas intervenções e as dos seus colegas buscando identificar 
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problemas, dificuldades e propondo alternativas, mas sem deixar de perceber se os 

objetivos de cada intervenção foram alcançados. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA E A EDUCAÇÃO INFANTIL: A INSERÇÃO DA GINÁSTICA A PARTIR 

DO ESTÁGIO  

No primeiro momento, buscou-se fundamentar a importância da Educação 

Física na Educação Infantil, para isso percebe-se a grande relevância que a Educação 

Física apresenta quando trabalhada corretamente nesta fase tão importante de 

desenvolvimento da criança.  

Como afirma, Magalhães, Kobal e De Godoy (2009) com relação ao 

desenvolvimento dos primeiros movimentos fundamentais, a idade das crianças que 

se encontram na Educação Infantil é a idade perfeita, visto que os movimentos 

devem ser explorados, vivenciados e trabalhados porque são estes que constituem 

a base da aquisição da coordenação motora, permitindo também a experimentação 

e vivência do lúdico, do jogo, das atividades que são tão importantes nessa fase. 

Nota-se também que apesar da grande dificuldade ainda existente de 

inserção do trabalho pedagógico de Educação Física na Educação Infantil, o estágio 

supervisionado trouxe a evidência de diversos pontos positivos deste trabalho em 

parceria com as demais áreas de conhecimento trabalhadas na Educação Infantil. 

Ayoub (2005) afirma que analisando o contexto da prática de ensino da Educação 

Física e o estágio curricular supervisionado do curso de licenciatura em Educação 

Física que se busca ter essa aproximação e realização de propostas que caminhem 

na mesma direção de desenvolvimento cognitivo das crianças na Educação Infantil. 

Assim, percebe-se que a relação dos estágios supervisionados no curso de 

Educação Física tende a contribuir com o trabalho pedagógico da área na Educação 

Infantil, visto que uma parte das aulas semanais são destinadas às intervenções no 

campo do estágio e outra parte para as discussões de estudos e artigos que 

corroborem para  a melhoria dos planejamentos, compartilhando com a turma as 

experiências vivenciadas por cada um e relacionando com os elementos gerais da 

Educação Infantil e da Educação Física. 
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É inegável a importância do estágio supervisionado na formação de 

professores de Educação Física, visto que, este momento é ímpar no processo de 

construção da identidade docente; tornando-se além de um momento de 

aprendizado essencial para formação inicial, um momento de experimentação do 

novo, um contato com a realidade tão discutida dentro do campus da universidade. 

Além disso, os estágios aproximam os acadêmicos o mundo do trabalho 

real dentro dos muros das escolas onde encontram-se os desafios, as dificuldades e 

os  obstáculos que qualificam e permitem que estes, enquanto futuro professores, 

se instrumentalizem e pense em novas estratégias e soluções para as situações 

vividas na escola, preparando-os, desta forma, para o âmbito escolar real e para 

práticas pedagógicas mais diretas e significativas no seu futuro docente. 

Segundo Ayoub (2005) pode-se afirmar sem receio que a característica que 

o estágio supervisionado apresenta é de um momento privilegiado no processo de 

formação dos alunos de licenciatura, visto que eles experimentam o novo, com suas 

dificuldades e realidades. Onde têm a oportunidade de estarem trabalhando em 

duplas ou trios, ainda podem discutir em sala de aula juntamente com o professor 

responsável pelo componente curricular, expondo assim os seus receios, dúvidas, 

dificuldades, ali também encontrar espaços para aprofundamento de suas 

reflexões, realizar seus questionamentos e anseios.  

Ainda para a autora, o exercício constante de reflexão e ação que ocorre no 

estágio supervisionado sendo mediados pela professora responsável nas discussões 

e diálogos que ocorrem no momento da aula, a partir dos registros dos trabalhos 

realizados em campo, estimulam os acadêmicos para que se inquietem e busquem 

ousar mais no planejamento do seu trabalho pedagógico, experimentando assim 

novas possibilidades de ação. 

 

A GINÁSTICA TRABALHADA COMO CONTEÚDO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Em uma primeira aproximação, os estagiários conseguiram conhecer os 

alunos e o espaço de intervenção, a professora regente mostrou os conteúdos que 
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ela estava trabalhando com a turma e os que seriam utilizados na semana seguinte. 

Como estratégia de aproximação com a realidade vivenciadas pelas crianças na 

Educação Infantil, a escolha do conteúdo para as intervenções de educação física 

buscou aproximar-se do tema que seria aplicado pela professora para planejar suas 

primeiras intervenções. 

Após esse momento, iniciou-se o conteúdo da ginástica, trabalhando 

movimentos que contribuíssem para o desenvolvimento motor, do equilíbrio, 

flexibilidade, coordenação motora e até a lateralidade de cada aluno, procurando 

propor atividades que sofisticassem as ações realizadas no cotidiano delas. 

A escolha do conteúdo Ginástica para as intervenções com a Educação 

Infantil surgiu a partir da reflexão que, alguns movimentos da ginástica são 

conhecidos pelos alunos da educação infantil por realizarem naturalmente. 

Em suas brincadeiras, geralmente, as crianças saltam, pulam, rolam, correm, 

se equilibram, mas eles muitas vezes realizam estes movimentos sem saber os 

nomes e sem entender que mesmo inconscientemente estão realizando elementos 

básicos na ginástica. A proposta do trabalho pedagógico da Educação Física com 

estes elementos é de fundamentar o movimento, os movimentos realizados, assim 

como buscar que a turma tenha a aproximação do conhecimento da ginástica e de 

seus elementos fundamentais.  

Para Marcassa (2004) a Ginástica atualmente tem apresentado um campo 

vasto e rico de conteúdos, com diversas formações plásticas e quase que infindável 

em possibilidades de criações, expressões e transformações, devido ao fato de que 

a sua composição é feita por um denso registro de saberes que permitem ampliar, 

interagir e mesclar a Ginástica a outras expressões e tendências. 

Ressalta-se que a escolha do conteúdo deve ser conjugada com o trabalho 

com os elementos lúdicos, visto que a fase de desenvolvimento que as crianças da 

educação infantil se encontram exigem atividades que chamem a atenção e 

busquem “prendê-las” na realização das atividades por estas serem naturalmente 

“inquietas”.  

Dallabona e Mendes (2004) afirmam que a infância é considerada a fase da 

brincadeira, assim, acredita-se que por meio das brincadeiras e atividades lúdicas as 
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crianças satisfazem seus interesses e necessidades, sendo um meio privilegiado de 

inserção na realidade, expressando como a criança ordena, reflete, desorganiza e 

reconstrói o mundo.  

Destaca-se também, o lúdico como a maneira mais significativa de 

envolvimento dos alunos nas atividades, pois a brincadeira é algo que é inerente da 

criança e é a forma como ela trabalha, brinca, descobre, reflete e se desenvolve 

descobrindo o mundo que a cerca. 

Nas aulas eram utilizados circuitos e elementos da dança onde buscavam-se 

a partir disso abranger elementos das diversas modalidades da ginástica, como a 

Ginástica Rítmica, a Natural e a Artística nas atividades. Entre os elementos 

trabalhados durante as aulas estavam os saltos, o rolamento, o aviãozinho e a 

locomoção. 

Para execução das intervenções na Educação Infantil, era necessário constar 

nos planos de aulas, dinâmicas de caráter lúdico para iniciar todas as aulas. Nestas 

atividades se enquadravam desde a escuta de músicas alegres até muitas das vezes 

a criação de coreografias que fossem de acordo com o conteúdo preparado para 

aquele dia. 

Segundo Dallabona e Mendes (2004), o lúdico tem a possibilidade de 

permitir a quem o vivencia obter um desenvolvimento global e uma visão mais 

realista do mundo. Os mesmos autores afirmam que por meio das descobertas e da 

criatividade, a criança pode expressar, analisar e transformar a realidade. Além 

disso, o lúdico, se bem aplicado e compreendido da forma correta, em conjunto 

com a educação pode contribuir significativamente para a melhoria do ensino em 

diversos aspectos, como na qualificação ou formação crítica do aluno ou redefinição 

de valores e para auxiliar na melhoria do relacionamento das pessoas na sociedade. 

Por outra perspectiva, Luckesi (2005) diz que brincar, jogar e agir de modo 

lúdico exige uma grande entrega e total do ser humano, assim, do corpo e da 

mente, em tempo simultâneo. Na atividade lúdica não é permitido que haja divisão, 

pois as próprias atividades de caráter lúdico não conduzem para o esse estado de 

consciência. Assim percebe-se que o trabalho com atividades lúdicas para que sejam 
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alcançados seus reais efeitos da ludicidade necessita de uma entrega total do ser 

humano, sem divisões.  

No decorrer das aulas, procurava-se aumentar a dificuldade das atividades 

para que fosse possível observar o desenvolvimento de cada criança diante de 

desafios impostos a elas. Os alunos eram convidados a executarem atividades com 

os dois pés, logo após com apenas um pé, no circuito utilizávamos atividades que os 

fizessem mudar rapidamente de direção, usando os aparelhos da ginástica. Assim 

como, também eram realizadas atividades que trabalhassem mais de um nível dos 

movimentos em diferentes zonas e planos. 

As atividades assim eram desenvolvidas para estimular os alunos a caminhar 

sobre uma corda, trabalhando o equilíbrio, executar o aviãozinho com a ajuda de 

cadeiras, passar o bambolê entre os alunos sem que soltassem as mãos, correr 

entre os cones em forma de zig-zag, fazer rolamentos em colchonetes e aprender 

como as ginastas fazem suas saudações em uma competição. 

Para finalizar as intervenções, todas as duplas trabalharam com o atletismo, 

tendo como principal objetivo a aproximação das crianças com esse esporte, para 

isso foi planejado uma introdução do atletismo, com um desenho ilustrando esta 

modalidade. Logo após, as turmas foram para o pátio onde realizaram as atividades 

de salto e corrida de revezamento, foi utilizado o circuito, para que todas as 

crianças pudessem experimentar os elementos básicos do conteúdo Atletismo.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estágio supervisionado II proporcionou uma experiência positiva, sendo 

assim um momento de suma importância na formação inicial dos futuros docentes. 

Visto que foi possível perceber qual o papel do professor de Educação Física na 

Educação Infantil.  

Durante as intervenções conseguiu-se fundamentar as ideias sobre a 

Educação Infantil, além de preparar as aulas para esse público pondo em prática 

todos os conhecimentos adquiridos no decorrer da formação. Ao contar com as 

orientações da professora do componente curricular pode-se superar lacunas 

existentes que dificultavam o planejamento e a realização das aulas. 
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Os alunos Educação Infantil apresentaram uma incrível evolução na maioria 

dos aspectos que foram trabalhados durante as aulas. Também pode-se perceber 

que eles passaram a realizar os movimentos de modo mais aperfeiçoado e mais 

próximo do movimento correto, como por exemplo o salto, onde os mesmos 

puderam experimentar saltar de maneira mais segura, como também evoluíram a 

nível de realizarem as atividades sem auxílio dos estagiários 

 Porém, não apresentaram um nível mais elevado na aprendizagem sobre 

lateralidade, ao fazer os movimentos de direita e esquerda, alguns ainda 

apresentaram dificuldades em identificar os lados, acredita-se que esse aspecto 

exigiria um tempo maior de dedicação ao ensino para que os alunos da Educação 

Infantil pudessem compreender de forma mais precisa. 

Diante destes aspectos, identifica-se a real importância da legitimação da 

Educação Física na Educação Infantil e a necessidade de saber escolher o conteúdo 

específico para se trabalhar com este público, levando em conta as necessidades de 

cada um. Por isto, torna-se necessário a busca de conhecimentos e de elementos 

que possibilitem a ocupação de espaços como este, a fim de que a importância do 

papel da Educação Física na formação das crianças seja reconhecida. 

Além disso, no que tange à Educação Física na educação Infantil, ela ainda 

precisa de discussões e intervenções dos profissionais da área sobre sua legalização 

e legitimidade para que assim ocorra sua garantia no trabalho com as crianças até 

os 5 anos. Porém, para que isso aconteça, é necessário que os docentes 

compreendam a Educação Física como componente curricular que também 

contribui na formação humana e organizem-se didaticamente por meio dos planos e 

sequências de aulas, não apenas nessa primeira etapa, mas em todas as outras do 

Ensino Básico. 

Por fim, é possível certificar que a sistematização dos estágios curriculares 

no curso de Educação Física traz ganhos inestimáveis para os graduandos, pois 

oportuniza um vislumbre da ação docente ainda no período de formação inicial e 

encurta o hiato entre a escola e a universidade, diminuindo assim a probabilidade de 

erros futuros e potencializando o exercício do ser professor. 
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Capítulo 11 
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Resumo Esse trabalho tem como temática: “EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E INCLUSÃO: ações 

do Napne e o currículo integrado para estudantes com necessidades específicas uma 

análise entre o real e o utópico”, o objetivo é analisar a partir da criação do Instituto Federal 

de Goiás (IFG) campus Luziânia, as ações do Núcleo de Acompanhamento dos Estudantes 

com Necessidades Específicas – Napne, estabelecendo uma relação com o currículo 

integrado e as memórias da instituição. O recorte temporal compreende a inauguração do 

IFG campus Luziânia em 2010 e sua trajetória até o ano de 2019. Como procedimento 

metodológico utilizou-se de análise documental acerca das regulamentações 

internacionais, nacionais e locais e que remetem ao tema inclusão escolar. Foram 

pesquisados bibliografias e artigos sobre a temática em portais e periódicos acadêmicos. 

Frente à complexidade do tema, podemos inferir desde já que o discurso da educação 

inclusiva é resultado de atos humanos, que em cada etapa da história têm se apresentado 

de forma latente e apaziguadora das tensões sociais. 

Palavras-chave: Inclusão escolar. Currículo integrado. Educação profissional 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A memória constitui uma “forma de conhecimento em que emoções e 

sentimentos são ligados pela razão de maneira muito forte, o que nos permite 

denunciar reducionismos e absolutismos teóricos” (SANTOS, 2012 p. 9). Nesse 

sentido, esse trabalho é um recorte de memória que aponta para os desafios da 

interiorização dos Institutos Federais, de modo particular mais do Instituto Federal 

de Goiás. Aqui não se tem a pretensão de esgotar o tema, mas sim de ampliar suas 

possíveis contribuições para futuros estudos. Entende-se que as memórias aqui 

colocadas não são suficientes para explicar a realidade vivenciada, pois permitem 

apenas visões parciais do que de fato é a realidade.  Passamos a apresentar, assim, 

um breve histórico da implantação do Instituto Federal de Goiás (IFG) campus 

Luziânia. 

Instituído no âmbito federal de ensino, o IFG campus Luziânia contou com a 

parceria da Prefeitura Municipal de Luziânia, que doou um terreno de 34.984,94 m² 

para a implantação do campus. Criado pela portaria do MEC Nº 04 de 07 de janeiro 

de 2009, a unidade iniciou suas atividades acadêmicas em 21 de junho de 2010. Os 

primeiros 210 alunos estavam distribuídos nos cursos superiores de Licenciatura em 

Química e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; cursos técnicos 

integrados ao Ensino Médio em Informática para Internet, Mecânica e Química; 

curso técnico integrado ao Ensino Médio, na modalidade de Educação para Jovens e 

Adultos, em Manutenção e Suporte em Informática; e o curso técnico subsequente 

ao Ensino Médio em Edificações. 

A escolha dos cursos ofertados em 2010 fundamentou-se no Relatório de 

Estudo/Pesquisa Natural, Social, Econômica e Educacional do Município de Luziânia e 

da Região de Influência, realizado pelo Observatório do Mundo do Trabalho e da 

Educação Profissional e Tecnológica – Região Centro-Oeste, no período 2008-2009. 

As análises resultaram de uma pesquisa de campo, feita por meio de questionários, 

entrevistas e observações dirigidas aos diversos sujeitos participantes do relatório 

de estudo. Com isso, foi feito um levantamento preliminar da demanda pela 

qualificação profissional, de acordo com as condições socioeconômicas da 
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população luzianense e região de influência (área compreendida em até 90 km a 

partir de Luziânia). 

 

No decorrer dos anos, 

houve a extinção de alguns 

cursos e foram instituídos 

novos. O curso subsequente em 

Edificações foi extinto no 

segundo semestre de 2012. Em 

2013, o campus deixou de 

ofertar o curso técnico 

integrado em Mecânica e o 

curso superior em Tecnologia 

em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas. No mesmo ano, 

tiveram início o curso técnico 

integrado em Edificações e o superior de Bacharelado em Sistemas de Informação. 

Já o curso da modalidade de Educação para Jovens e Adultos, Manutenção e 

Suporte em Informática, deixou de ser ofertado em 2013 e retornou em 2016 com 

novo formato. Com atuação nos eixos tecnológicos de Controle e Processos 

Industriais, Infraestrutura e Informação e Comunicação, o campus oferta os cursos 

técnicos integrados ao ensino médio em tempo integral em Edificações, Informática 

para Internet e Química; o curso técnico integrado ao ensino médio na modalidade 

de Educação para Jovens e Adultos (EJA) em Manutenção e Suporte em 

Informática; e os cursos superiores de Licenciatura em Química e Bacharelado em 

Sistemas de Informação. 

Por meio do programa Pró Funcionário, o campus oferta ainda cursos na 

modalidade de Educação a Distância (EaD) destinados aos servidores da rede 

municipal de educação: Alimentação Escolar, Infraestrutura Escolar, Multimeios 

Didáticos e Secretaria Escolar. Anualmente, são oferecidos também cursos de 

extensão à comunidade acadêmica e comunidade externa em diferentes áreas, 

Imagem 1: Fotografia das obras no início do campus IFG na 
cidade de Luziânia. 

Fonte: http://w2.ifg.edu.br/luziania/index.php/galeria-    de 

fotos/category/27-campus-luziania ____acesso em: 22 de 

junho de 2019 

http://w2.ifg.edu.br/luziania/index.php/galeria-%20%20%20%20de%20fotos/category/27-campus-luziania
http://w2.ifg.edu.br/luziania/index.php/galeria-%20%20%20%20de%20fotos/category/27-campus-luziania
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como línguas estrangeiras, canto e coral, modalidades esportivas, dentre outras. Ao 

longo desses nove anos de existência, os desafios que se apresentaram foram os 

mais diversos possíveis. O crescente número de estudantes que buscam a 

instituição para se qualificar para o pleno exercício da cidadania cresceu, passou de 

210 no ano de sua inauguração e atualmente conta com 794 estudantes conforme 

demonstra o gráfico 1: 

 

  

 

Fonte: http://visao.ifg.edu.br/total-alunos-campus 

 

Em 2017, o IFG campus Luziânia institui o Núcleo de Acompanhamento das 

Pessoas com Necessidades Específicas – Napne por meio da Resolução GONSUP/IFG 

nº 30, de 02 de outubro de 2017. Com isso, visa atender o público da educação 

inclusiva com base nos dispositivos legais da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência (BRASIL, 2015 p. 02) considerando que adaptações razoáveis são:  

[...] adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem 

ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que 

a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e 

oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais.  

Gráfico 1: Número de estudantes matriculados em cursos regulares em 2019. 

http://visao.ifg.edu.br/total-alunos-campus
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Nesse sentido, o IFG vem atuando na formação dos cidadãos com educação 

pública, gratuita e de qualidade reunindo esforços para fomentar uma cultura 

inclusiva no âmbito do campus de modo a conscientizar servidores docentes, 

técnicos administrativos e comunidade acadêmica sobre a percepção e aceitação de 

cultura inclusiva. 

 

2 A EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DISPOSITIVOS LEGAIS E O CURRÍCULO INTEGRADO.  

Considera-se que a inclusão é, segundo Mantoan (2003, p. 17), “uma 

provocação, cuja intenção é melhorar a qualidade do ensino das escolas, atingindo 

todos os alunos que fracassam em suas salas de aula”. Assim, como definido pela 

Lei Brasileira de Inclusão LBI (BRASIL, 2015 p. 02), visa eliminar barreiras conforme 

expresso no artigo 3°:  

[...] qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça 

a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à 

acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à 

informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. As barreiras podem 

ser: arquitetônicas, urbanísticas, tecnológicas, nos transportes, na comunicação e 

informação e as atitudinais. Estas últimas referem-se a “atitudes ou comportamentos que 

impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de 

condições e oportunidades com as demais pessoas”.  

Pode-se entender que a inclusão educacional tem como principal objetivo o 

acesso, permanência e êxito do estudante com necessidades educacionais 

específicas na instituição de ensino, com todas as oportunidades e condições que se 

fizerem necessárias para o aprendizado de qualidade. Os Marcos Político-Legais de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2010, p. 12) 

observam:   

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a integrar a 

proposta pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento aos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

Nestes casos e em outros, como os transtornos funcionais específicos, a educação especial 

atua de forma articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento desses 
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estudantes. (...) e, no âmbito de uma atuação mais ampla na escola, orienta a organização 

de redes de apoio, a formação continuada, a identificação de recursos, serviços e o 

desenvolvimento de práticas colaborativas.  

Considera-se que as pessoas se modificam continuamente, transformando o 

contexto no qual se inserem. Esse dinamismo exige uma atuação pedagógica voltada para 

alterar a situação de exclusão, reforçando a importância dos ambientes heterogêneos para 

a promoção da aprendizagem de todos os estudantes”.  O mesmo documento assinala: “A 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem como 

objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas 

regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades 

educacionais. (BRASIL, 2010, p.10).  

Tendo como referência Santomé e sua obra: Globalização e 

Interdisciplinaridade – O currículo integrado (1998, p. 27), buscamos dialogar com 

uma perspectiva inclusiva que seja possível contemplar a partir do currículo 

integrado, considerando-se que a inclusão é a busca por melhoras na condição dos 

sujeitos que participam do espaço escolar:  

  

O currículo globalizado e interdisciplinar converte-se assim em uma categoria “guarda-
chuva” capaz de agrupar uma ampla variedade de práticas educacionais desenvolvidas 
nas salas de aula, e é um exemplo significativo do interesse em analisar a forma mais 
apropriada de contribuir para melhorar os processos de ensino e aprendizagem.  

  

Para explicitar melhor essa teia da educação voltada para pessoas com 

deficiência, é importante enfatizar que em sua especificidade:  

[...] a educação especial tem suas origens em modelos não tradicionais de 

sistema escolar, fora de estrutura de escolarização, e sim do atendimento, proposto 

pelo modelo de saúde e referendado por um discurso que é carregado por elementos 

de uma prática pedagógica [...] (BRASIL, 2010, p.10). 

 

Com isso, é necessário conceber a educação que atenda as pessoas com 

deficiências como um fruto de uma rede de formações discursivas utilizadas em 

direções diferenciadas, descrevendo-as em um outro feixe de relações que não se 

detêm ao universo pedagógico e nos momentos atuais. Insere-se nas dinâmicas 
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de poder e torna-se, assim como a educação, uma ameaça à ordem instituída e 

palco de conflitos e contradições de interesses das mais diferentes ordens e 

objetivos, que não se limitam a própria deficiência ou altas habilidades, mas à rede 

de relações construídas e interesses outros, dos quais devem ser preservados ou 

rompidos. Tal análise passa a ser feita na direção não só do mundo das ideias, do 

melhor ou pior, mas na direção dos comportamentos, das lutas, dos conflitos, das 

decisões e das táticas. Segundo Osório (2007), isso nos remete então:  

  

[...] a entender, na medida do possível, os discursos pelos quais 
as pessoas com deficiência ou altas habilidades instigam 
perguntas e as pessoas “ditas” normais, respondem umas às 
outras, mas não informam, apenas o “usam” e definem o que 
fazer”. O autor menciona ainda: “São as estratégias dos 
discursos de uns em relação aos outros, as táticas empregadas 
para chegar à verdade, para o enfrentamento e para um possível 
domínio (p.37).  

  

Com isso, o objetivo deste artigo é instigar uma análise das ações e do 

discurso da inclusão escolar no Instituto Federal Goiás por meio de arquivos 

oficiais de diferentes instâncias deliberativas e orientadoras e pela produção de 

outros arquivos de autores que se dedicam a esse campo de conhecimento, tendo 

como recorte a inauguração da unidade Luziânia do IFG. Assim, esperamos que 

este material sirva para fomentar debates acerca dessa temática, que tem 

fundamental importância no cenário educacional brasileiro nos dias atuais.  

  

3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICO 

 

Para construção deste trabalho, o instrumento de pesquisa utilizado 

consistiu em busca nas páginas eletrônicas da Instituição, referenciais 

bibliográficos e análise documental. Nesse sentido, vale recordar que a pesquisa 

bibliográfica, segundo Marconi e Lakatos (2010), consiste no levantamento de toda 

a bibliografia já publicada em forma de livros, revistas, publicações avulsas e 

imprensa escrita. A sua finalidade é fazer com que o pesquisador entre em contato 

direto com todo o material escrito sobre um determinado assunto, auxiliando o 

cientista na análise de suas pesquisas ou na manipulação de suas informações. 
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Nesse sentido, a bibliografia utilizada foi apenas uma parte e não toda, 

considerando-se a extensão da bibliografia e publicações sobre o tema.  Para 

apresentar o objetivo desta pesquisa, considerou-se abordagem qualitativa do tipo 

estudo de caso realizando-se um levantamento de dados sobre a realidade 

existente no campus, como a quantidade de pessoas com deficiência/necessidades 

específicas, o trabalho realizado pelo Napne, a quantidade de estudantes 

acompanhados pelo núcleo, as atividades desenvolvidas, entre outras questões.  

Os dados coletados foram compilados e organizados, nesse estudo não se 

apresenta nomes e rosto dos estudantes a fim de preservar sua integridade. A 

problematização desse trabalho se debruçou em analisar a o percurso de 

implantação da unidade do IFG na cidade de Luziânia e as ações de inclusão escolar 

proposta pelo Napne da unidade em uma perspectiva do currículo integrado.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

De acordo com os dados coletados, o número de pessoas com necessidades 

específicas (PNE) no IFG campus Luziânia, no ano de 2018, corresponde a 22 

indivíduos, o que representa 1,65% do total de estudantes matriculados. Ressalta-se 

que esse número pode ser maior, uma vez que os dados obtidos se referem aos que 

apresentaram laudo no ingresso ou após sua chegada ao campus. Segundo o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do 

Ministério da Educação (INEP/MEC), que promove estudos, pesquisas e avaliações 

sobre o sistema educacional brasileiro, em 2013 havia 1.809.871 matrículas na 

educação básica e superior em Goiás, sendo que, desse total, 23.747 (1,31%) eram 

ocupadas por pessoas com necessidades específicas, tanto em classes regulares 

como em classes e escolas especiais. Assim, observa-se que o atendimento no IFG 

está em uma proporção próxima à realidade da educação em Goiás. 
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Gráfico 2: Sinopses estatísticas da educação básica. Fonte: INEP/ MEC. 

 

Quadro 1: Distribuição dos estudantes acompanhados pelo Napne por idade, curso, ano escolar e 

deficiência. 

Idade Curso Ano escolar ou 
semestre 

Necessidade educacional específica (NEE) 

21 T.I. Química 1º Ano DI 

16 T.I. Química 1 º Ano Dislexia/discalculia/TDA/DPAC 

17 T.I. Química 3º Ano TEA 

17 T.I. Química 3º Ano TEA 

19 T.I. Química 3º Ano TDAH 

20 BSI 2º Ano DPAC 

20 T.I. Informática 2º Ano TDAH 

Transtorno de Personalidade Evitativa (TPE) 

16 T.I. Informática 1º Ano Dificuldades de Relacionamento Social 

16 T.I. Informática 1º Ano Depressão com comorbidades 

17 T.I. Informática 1º Ano TDAH/isquemia cerebral neonatal/retardo mental leve/sem 
menção do comprometimento do comportamento. 

18 T.I. Edificações 3º Ano Depressão/Deficiência Física (DF) 

16 T.I. Edificações 2º Ano Esclerose 
(aguardando laudo da Rende Sarah onde o estudante é 

acompanhado) 

16 T.I. Edificações 1º Ano TDAH 

15 T. I. Química 1º Ano TDA 

17 T. I. Informática 3º Ano Depressão/Reações aos “stress” grave e transtornos de 
adaptação/Comprometimento motor 

16 T. I. Química 1º Ano Dificuldades de Aprendizagem 

18 T. I. Química 3º Ano Dificuldades de Aprendizagem 

20 T. I. Química 3º Ano Esquizofrenia Panoide/Depressão  

16 T. I. Química 1º Ano Distúrbios comportamentais (Sem laudo) 

19 PROEJA 1º Ano Ceratocone 

25 PROEJA 1º Ano DA 

(Com predominância do lado esquerdo) 

38 PROEJA 2º Ano Esquizofrenia Panoide/Depressão/Dependência Química 
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Conforme demonstra o quadro, a maior parte dos estudantes com 

necessidades específicas encontram-se no ensino médio. Ao efetuar a matrícula, 22 

estudantes da instituição informaram que apresentavam alguma necessidade 

específica, esses aqui denominados “autodeclarados”, o que representa 1,65% do 

total de estudantes matriculados no campus pesquisado. Por meio desses dados, 

percebe-se a importância do trabalho a ser realizado pelo Napne e outros 

profissionais que atuam na Instituição, a importância e necessidade da capacitação 

continuada dos servidores para que tenham condições adequadas de identificar as 

pessoas com necessidades específicas existentes no campus e prestar o 

atendimento qualificado. A seguir, a imagem 2 apresenta momento de formação 

para docentes e servidores técnicos administrativos sobre as necessidades 

específicas.  

Imagem 2: Formação com os docentes e técnicos administrativos do 

campus sobre Educação e Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva. (Professora Leda – EAPE – DF) 

Fonte: https://www.facebook.com/IFG.oficial?_rdr=p   

Segundo Mantoan (2003), a maioria dos professores tem uma visão funcional 

do ensino, e tudo o que ameaça romper o esquema de trabalho prático que 

aprenderam a aplicar em suas salas de aula é inicialmente rejeitado. Há de se 

reconhecer que inovações educacionais como a inclusão abalam a identidade 

profissional e o lugar conquistado pelos professores em uma dada estrutura ou 

sistema de ensino, atentando contra a experiência, os conhecimentos e o esforço 

que fizeram para adquiri-los. Nesse sentido, a sensibilização dos professores 

https://www.facebook.com/IFG.oficial?_rdr=p
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constitui uma prática no espaço educacional pesquisado, buscando-se levar 

formação inicial e continuada para os que trabalham no espaço educativo.  

Na imagem 3 é possível perceber que os docentes recebem formação para 

adaptação e adequação do currículo integrado de modo a atender os estudantes 

com necessidades específicas na Instituição. Permeada pelos dilemas de uma 

sociedade que muitas vezes não alcança os sujeitos em todos os seus contextos, a 

aprendizagem vem sendo estudada há muito tempo, e há de se concordar com a 

afirmação de Santomé (1998): 

[...] a discussão em torno destas questões pode e deve ser feita tanto entre 

docentes, e outros profissionais da educação, como especialistas em pedagogia, psicologia, 

assistentes sociais, profissionais de áreas cientificas e artísticas diversas, bem como com os 

alunos, famílias, associações de bairro e culturais, etc., na medida do possível (p. 190). 

Fotografia 3: Formação com os docentes e técnicos administrativos do 

campus sobre Adequação e Adaptação Curricular na Perspectiva da 

Educação Inclusiva. (Professora Adriana Alvim – EAPE – DF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/IFG.oficial?_rdr=p   

O trabalho para conscientização e formação de um pensamento inclusivo 

para a formação de estudantes é fundamental. É necessário que os docentes 

conheçam e saibam quem são os estudantes que apresentam alguma necessidade 

específica para que possa oferecer um atendimento qualificado ao estudante e seus 

responsáveis e para que seja possível realizar as adaptações necessárias a sua 

inserção no espaço educativo, a fim de tornar o ensino acessível ao estudante com 

https://www.facebook.com/IFG.oficial?_rdr=p
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maior antecedência possível. Faz-se premente também a conscientização dos 

demais estudantes acerca da inclusão a fim de que respeitem seus colegas e 

compreendam suas necessidades, de modo a fazer com que a voz deles seja ouvida 

e que eles não silenciem sua condição de pessoa com necessidades específicas na 

instituição por receios de qualquer ordem.  

Enfatiza-se a importância de ampliar os atendimentos para que todos 

aqueles com necessidades específicas sejam atendidos pelo Napne. A proposta é a 

de atender, inicialmente, os estudantes com vistas a verificar e providenciar as 

adequações necessárias para suas atividades no campus e, posteriormente, 

acompanhar e avaliar as adequações realizadas. Na imagem 4 é possível visualizar o 

trabalho de um grupo de professores com estudantes do ensino médio técnico em 

atividade adaptada. 

 

 

 

 

Imagem 4: Atividade sobre inclusão com os estudantes na semana da inclusão 

(Professora Amanda Patriarca IFG Campus Luziânia) Futebol adaptado para 

cegos 
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É necessário enfatizar que o local pesquisado ainda não conta com Sala de 

Recursos ou Sala de AEE, e que os esforços realizados por gestores, professores, 

servidores técnicos administrativos é de atender o estudante independente da 

condição proporcionada pelo campus. A ausência de recurso constitui um dos 

desafios para o momento atual no que se refere às necessidades de materiais e 

recursos. Percebeu-se como maiores carências do Napne: a falta de espaço físico 

exclusivo para acompanhamento, a necessidade de profissionais dedicados 

exclusivamente às atividades do Napne, falta de tempo dos membros do Napne e a 

sobrecarga de trabalho. Dentre as atividades desenvolvidas pela equipe do Napne, 

estão as reuniões periódicas do próprio núcleo, reuniões periódicas com os 

docentes, formação para servidores durante as semanas de planejamento, conselho 

de classe e o planejamento de atividades com os estudantes. Outro aspecto que 

merece reflexão está na formação e capacitação, já que o investimento na oferta de 

atividades com esse fim ou em condições para que os membros dos Napne 

participem dessas atividades em outras localidades é escasso. No que diz respeito 

aos fatores que facilitaram o desenvolvimento do trabalho dos Napne, pode-se 

perceber o trabalho interdisciplinar, o trabalho em rede, o apoio da gestão do 

campus, além da aproximação entre o Napne e a Pró Reitoria de ensino.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O grande desafio que o discurso da inclusão no IFG campus Luziânia tem que 

enfrentar é da convivência com a correlação de forças e do papel atribuído às 

instituições escolares. Nesse sentido, visualiza-se um Estado mais disciplinador ao 

buscar trazer para o interior das instituições as reivindicações das pessoas com 

deficiência ou altas habilidades, imprimindo-lhes uma normatização e ao mesmo 

tempo esvaziando ou despolitizando suas principais bandeiras de lutas.  O discurso 

da inclusão escolar no Instituto Federal perde seu caráter renovador, deixando de 

se constituir na esperança de mudança social. O discurso da inclusão tende, assim, a 

uma crescente rotinização, podendo transformar-se em fontes de cooptação de 

outro momento da história e da política, marcada pela latência da exclusão social. 
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Entre as principais percepções do Napne, diante da análise dos dados obtidos, está 

a necessidade de alterações na equipe multidisciplinar para atendimento e 

acompanhamento dos estudantes e servidores com deficiência ou necessidade 

específica.  

Este trabalho exige grande dedicação dos servidores, e como eles já 

possuem demandas específicas de suas funções, o desenvolvimento de outras 

atividades em alguns casos, há a sobrecarga de atribuições, o que pode 

comprometer a sua atuação no Napne. Diante dessa realidade e da natureza do 

trabalho, mostra-se necessária a designação de um setor e uma equipe destinados 

exclusivamente ao trabalho realizado com as pessoas com deficiência ou 

necessidade específica. Ressalta-se a importância de ser garantida, nessa equipe, o 

professor para o atendimento educacional especializado, sendo este servidor 

efetivo da Instituição. Conforme a Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI, 

2019-2023 p. 58), o qual estabelece que  

[...] a gestão da Instituição está intrinsecamente relacionada à gestão orçamentária, 

contábil, financeira, patrimonial e de serviços gerais administrativos e de logística, tendo 

como responsabilidade viabilizar a infraestrutura e o abastecimento, garantindo condições 

adequadas de trabalho e assegurando plenas condições para a realização das ações 

institucionais.  

 

Nesse sentido, o Napne deve dispor de infraestrutura necessária para sua 

instalação, de suporte administrativo e de apoio para as atividades desenvolvidas, 

considerando-se fundamental um espaço destinado exclusivamente ao 

acompanhamento e atendimento das pessoas com necessidades específicas, com 

os recursos e materiais necessários para o desenvolvimento de um trabalho de 

qualidade, proporcionais às demandas do campus. Outra importante reflexão a ser 

feita é que há uma necessidade de adotar medidas para acompanhar os estudantes 

desde o seu primeiro contato com a Instituição e de providenciar as adequações 

pertinentes ao desempenho de suas atividades, já que a finalidade do Napne é 

"promover a cultura da educação para a convivência e aceitação da diversidade, 

além de buscar a quebra de barreiras arquitetônicas, comunicacionais, educacionais 

e atitudinais na instituição, de forma a promover a inclusão da comunidade 

acadêmica com necessidades específicas” (Resolução GONSUP/IFG no 30, de 02 de 
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outubro de 2017 p. 02), visando minimizar as desigualdades sociais por meio da 

qualificação e consequente ampliação das oportunidades no mercado de trabalho.  

Atualmente, o número de pessoas com deficiência em atividade laboral tem 

aumentado, o que se deu pela Lei nº 8.213/1991; porém, é importante ressaltar que 

não basta somente proporcionar o acesso ao mercado de trabalho, mas 

proporcionar também condições de acesso à educação para que as pessoas com 

deficiência possam qualificar-se e angariar empregos melhor remunerados. As 

reflexões e os fragmentos disponibilizados neste artigo são subsídios para outras 

reflexões de outros trabalhos cuja temática seja a inclusão escolar. Ao resgatarmos 

algumas análises feitas ao longo deste estudo, podemos traçar uma linha de 

pensamento acerca de como vem ocorrendo a implantação e construção das 

práticas inclusivas.  

Um dos grandes dilemas enfrentados pelo discurso da inclusão no Instituto 

Federal de Goiás é a luta constante, representada por diferentes roupagens 

históricas e políticas. A inclusão escolar se estende com sinalizações e buscas em 

diferentes ordens legais, que encontram suas resistências nos preconceitos 

culturais e pedagógicos sobre a deficiência e altas habilidades.  
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Capítulo 12 
 

LABORATÓRIO VISUAL:  A VISÃO DOS DOCENTES EM RELAÇÃO A APLICAÇÃO DE 

VÍDEOS DIDÁTICOS EXPERIMENTAIS PARA O ENRIQUECIMENTO DAS AULAS DE 

QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO 

Juracir Francisco de Brito1  
Darlisson Slag Neri Silva 

 Tiago Linus Silva Coelho  
Waltevan Bezerra dos Santos 

 

Resumo 

Sendo a atividade experimental em Química uma prática indispensável à construção do 
conhecimento científico e o professor o principal vetor, tem-se a inexistência de 
equipamentos e laboratórios a principal causa do distanciamento entre o ensino teórico e a 
prático, no entanto esse percalço pode ser superado com a utilização das novas 
metodologias no processo educacional, despertando o interesse e a aprendizagem. Diante 
do exposto, o presente trabalho objetiva avaliar as possíveis contribuições para alunos e 
professores de um Laboratório Visual como ferramenta didática para uma aprendizagem 
mais significativa relativa aos conteúdos de Química segundo. A pesquisa, respaldou-se em 
uma abordagem quanti-qualitativa tendo como parâmetro análise bibliográfica e de campo. 
O instrumento de coleta de dados foi o questionário com questões de múltipla escolha e 
discursivas. Os sujeitos foram professores do Ensino Médio da Escola Estadual de Educação 
Profissional Joaquim Filomeno Noronha, situada em Parambu-CE.  Neste trabalho foi 
proposto a utilização de Vídeos Didáticos Experimentais (VDE) para potencializar as 
habilidades desenvolvidas em atividades experimentais realizadas ao vivo, levando aos 
alunos uma sequência de vídeos que demonstrem exatamente o que eles observariam em 
experimentos ao vivo. A análise dos resultados e o relato dos professores possibilitou 
concluir que é fundamental a utilização de novas tecnologias no ensino de química e que a 
maioria dos docentes consideraram importante a utilização desse recurso que é de fácil 
acesso e manuseio, atuando como uma ferramenta alternativa para superar os obstáculos 
da falta de reagentes, materiais ou laboratório. 

Palavras-chave: Conhecimento científico. Laboratório Visual. Aprendizagem. 

 

1 Introdução 

 Comunicar-se é uma necessidade. Algo vivente na história dos seres 

humanos desde os tempos mais longínquos. Compartilhar conhecimentos e 
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informações, registrar acontecimentos, expressar ideias, conceitos e emoções 

constituíram-se elementos efetivos e contribuintes para o desenvolvimento dos 

modos de se comunicar. Assim, ao decorrer dos séculos em sua biografia, o homem 

aprimorou sua habilidade de se relacionar mutuamente com os demais. Nessa 

acepção, conforme as necessidades foram ampliando-se, o ser humano 

desenvolveu um rol de novas tecnologias, recursos e mecanismos de 

funcionamento integrado, visando um objetivo comum: o êxito no processo de 

comunicação.  

 Os desenfreados avanços na ampliação de tais tecnologias originaram um 

conceito, hoje acaloradamente discutido no círculo acadêmico: as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC), cujos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

definem como: 

recursos tecnológicos que permitem o trânsito de informações, 
que podem ser os diferentes meios de comunicação (jornalismo 
impresso, rádio e televisão), os livros, os computadores etc. 
Apenas uma parte diz respeito a meios eletrônicos, que surgiram 
no final do século XIX e que se tornaram publicamente 
reconhecidos no início do século XX, com as primeiras transmissões 
radiofônicas e de televisão, na década de 20. Os meios eletrônicos 
incluem as tecnologias mais tradicionais, como rádio, televisão, 
gravação de áudio e vídeo, além de sistemas multimídias, redes 
telemáticas, robótica e outros. (BRASIL, 1998). 

 

Mundialmente, em especial nas últimas décadas, as TIC têm sido a principal 

fonte de conhecimento utilizada pela sociedade. O desenvolvimento destes 

processos e técnicas de comunicação culminou no surgimento de um mundo 

extremamente dinâmico e informatizado, em que dados de qualquer natureza 

chegam a diversos pontos do planeta quase que simultaneamente, algo 

inimaginável há apenas poucos anos atrás. Enfocando no Ensino de Química (EQ), 

sabe-se que é importante sim abordar as teorias, modelos e representações 

esquemáticas expostas nos livros didáticos. Porém, por se tratar de uma ciência de 

caráter experimental, torna-se bastante complexo, por exemplo, para o professor, 

descrever uma reação química ou o comportamento de moléculas, tendo como 

recurso apenas um quadro de acrílico e um pincel. Mais difícil ainda é, para os alunos 

compreenderem a reação ou o esquema, implicando desta maneira, grande valor à 
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abordagem prática, à experimentação, ao fenômeno, assim, como afirma (HODSON 

1993).  

Contraditoriamente, a realidade da escola pública atual, com número de 

aulas reduzido e infraestrutura precária é desanimador, tornando quase inviável a 

realização das atividades experimentais. Apresenta-se, portanto, nesse trabalho 

uma proposta onde se utiliza recursos hoje bastante acessíveis às instituições tanto 

privadas quanto públicas (vídeo, projetor, computador) e utilizá-los de forma a 

amenizar o colapso da inexistência de laboratórios. O vídeo com propósitos 

educacionais, tem sido utilizado em contextos educativos de diversas formas: para 

motivação; ilustração de conceitos ou experiências; como simulações realistas de 

processos não observáveis na realidade ou difíceis de descrever verbalmente; como 

veículo principal da informação, por exemplo através de documentários ou 

apresentando professores conceituados; ou ainda como uma ferramenta para 

apoiar experiências em processos de aprendizagem. (CORREIA; CHAMBEL, 2004). 

 Em função da problemática apresentada esse trabalho tem como objetivo a 

criação e posterior utilização de um “Laboratório Visual”, ou seja, Vídeos Didáticos 

Experimentais (VDE) para potencializar ainda que, parcialmente as habilidades 

desenvolvidas em atividades experimentais realizadas ao vivo, já que o vídeo 

também apresenta um enfoque fenomenológico. Desse modo, mesmo não 

possuindo um laboratório material, isto é, um espaço físico apto à experimentação, 

a utilização dos vídeos de curta duração em sala de aula demonstrem aos alunos 

exatamente o que eles observariam em um laboratório ao vivo. Mesmo que haja 

muita diferença entre está em um laboratório e ver um laboratório pela tela de uma 

TV, ou um projetor, isso já é um avanço apreciável considerando-se a 

impossibilidade dos alunos frequentarem os laboratórios materiais, ou mesmo 

comparando-se com as aulas meramente tradicionais.   

 

2 Fundamentação teórica 

 Para muitos, o termo Tecnologia remete a algo inédito, extraordinário e 

moderno, porém, este sempre existiu na vida dos seres humanos, no entanto, com 

o passar dos séculos as ferramentas tecnológicas ficaram cada vez mais 
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sofisticadas, com isso as modificações no mundo ocorrem com uma velocidade 

acentuada. Diversos sentidos e definições são encontrados na literatura para a 

tecnologia, cada uma se complementa para formar um complexo significado do 

termo. Almeida (2005), define tecnologia como: 

 

um conceito com múltiplos significados, que variam conforme o 
contexto. Por isso, a tecnologia pode ser vista como: artefato, 
cultura, atividade com determinado objetivo, processo de criação, 
conhecimento sobre uma técnica e seus respectivos processos etc. 
Acentuam o sentido da palavra técnica na ciência moderna como 
uma aplicação prática do conhecimento científico teórico a um 
campo específico da atividade humana (ALMEIDA, 2005) 

 
Deste modo, a ciência e a tecnologia tornam-se conexas e, ao optar por 

determinada forma de utilizá-las, o ser humano manifesta sua forma de ver e 

interpretar o mundo, posicionando-se diante dele como sujeito histórico de seu 

tempo e espaço. 

Segundo Damásio (2000), tecnologia é a soma de um dispositivo, suas 

aplicações, contextos sociais de uso e arranjos sociais/organizacionais que se 

constituem ao seu redor. Outros autores não se limitam ao termo tecnologia como 

extensão da atividade humana e integram o que Licklider (2001) definiu como sendo 

uma simbiose entre o homem e a máquina, em que a segunda funciona como 

elemento cooperante e ativo durante os procedimentos de raciocínio dos sujeitos.  

 Ainda em termos de definição, Demo (2009) afirma que:  

 

o termo tecnologia não se refere somente a máquinas, mas a todas 
as descobertas que auxiliam o homem a viver melhor. Existem 
tecnologias que não são máquinas ou equipamentos. Como por 
exemplo, a linguagem que sendo uma tecnologia, nos permite a 
comunicação e relacionamento em diferentes grupos sociais e 
identifica os tipos de culturas. (DEMO, 2009). 
 
 

Essa significação se faz mais ressaltante se pensarmos nas novas tecnologias, 

especialmente nas que possibilitam um melhor desempenho nos processos de 

aprendizagem. De acordo com Marques (2002) precisamos compreender que a 

existência do aparato tecnológico na sala de aula não garante transformações 

significativas no processo de ensino e aprendizagem (PEA): depende das condições 
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como esses recursos serão utilizados. O uso dos mesmos na escola é uma forma de 

torna-las mais atuais, permitindo ao aluno desenvolver habilidades como leitura, 

pesquisa, comunicação, interpretação e o conhecimento de novas realidades. “O 

educador que adota as novas tecnologias perde o posto de dono do saber, mas 

ganha um novo e importante posto, o de mediador da aprendizagem”. (MARQUES, 

2002). 

As TIC, ao mesmo tempo em que trazem grandes potencialidades de criação 

de novas formas de mediatização, acrescentam inovadoras dinâmicas ao PEA, pois 

há grandes dificuldades na apropriação destas técnicas no campo educacional e em 

sua “domesticação” para utilização pedagógica (BELLONI, 2005 p. 27). Segundo 

Moran (2009), a maior dificuldade é conciliar a extensão da informação, a variedade 

das fontes de acesso, com o aprofundamento de sua compreensão. Educador e 

educando se deparam com informações demais e dificuldades em escolher quais 

são significativas. O professor deve aprender a manusear corretamente os 

aparelhos, sempre ressaltando que o recurso não o substitui. Deve ser trabalhado 

como um complemento da aula, enriquecendo-a (MORAN, 2009). 

Existem muitas dificuldades acerca da inclusão das TIC nas escolas.  Um dos 

principais entraves para a utilização das TIC é que, ainda temos uma formação 

acadêmica deficiente na inclusão das mesmas e, na maioria dos cursos superiores, 

elas não estão atreladas aos currículos. Ou seja, os alunos (futuros professores) 

utilizam as tecnologias na universidade, mas, na maioria das vezes, não aprendem 

práticas pedagógicas utilizando-as. Jovens no mundo todo já são totalmente 

dependentes da tecnologia, se tornaram cidadãos digitais, mas a formação de 

educadores em todos os níveis, permanece no século XX (PIMENTEL et al., 2007). 

A estrutura física escolar também é uma das principais dificuldades. Segundo 

Moran 2005 a sala de aula pode ser o espaço de múltiplas formas de aprender. Mas 

para isso, além do quadro e pincel, precisa ser confortável, com boa acústica e 

tecnologias, das simples às mais sofisticadas. Precisa ter acesso fácil ao vídeo, DVD, 

projetor multimídia e, no mínimo, um ponto de Internet, para acesso a sites em 

tempo real pelo professor ou pelos alunos, quando necessário. Infelizmente, a 

maioria das escolas pensa que pincel, quadro, mesa, cadeiras, um professor e 
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muitos alunos são suficientes para garantir aprendizagem de qualidade (MORAN, 

2005) 

A formação continuada de professores é tida como um dos entraves para 

mudar essa realidade, apesar de existirem algumas capacitações, estas ainda não 

atendem à demanda. Faltam mais ações de investimento no aperfeiçoamento 

tecnológico dos professores, capacitando-os para a utilização das novas 

tecnologias. Segundo Antonio (2011) a tecnologia se reinventa constantemente, as 

“inovações” são muito mais rápidas do que nossa capacidade de compreender e 

dominar todas elas. Uma das soluções para tentar viabilizar a capacitação de 

professores, sem removê-los da sala de aula, têm sido os cursos à distância. Ao 

invés de o professor se deslocar até o local da instrução, o material instrucional vai 

até ele (VALENTE, 1998). 

Importante ressaltar que também existe, por parte de muitos professores, 

uma enorme resistência à utilização das novas tecnologias na educação. Na maioria 

das vezes, esses professores não querem mudar sua metodologia tradicional de 

ensino ou sair do ambiente formal da sua sala de aula. Essa resistência é 

influenciada, principalmente, porque muitos professores ainda se consideram o 

centro, focando mais o ensinar do que o aprender, o ‘dar aula’ do que gerenciar 

atividades de pesquisa e projetos (MORAN, 2005). 

De acordo com FRÓES (1996), “o futuro está em uma nova interação aluno- 

máquina- professor. O trabalho do professor começa onde acabam os meios. O 

professor informador e o aluno-ouvinte terão que ser substituídos pelo professor-

animador e pelo aluno-pesquisador”. Logo, este futuro permeado pelos recursos 

tecnológicos cada vez mais exigirá nova interação do homem em meios às 

máquinas. Levando em consideração essa questão, os educadores têm como 

desafio incorporar esses recursos como possíveis reforçadores no PEA.   

 Ferrés (1996) afirma que: 

A tecnologia do vídeo é multifuncional: podendo-se utilizá-la para 
reforçar a pedagogia tradicional, mantendo uma escola centrada 
exclusivamente na transmissão de conhecimentos; entretanto, 
também se pode utilizá-la para transformar a comunicação 
pedagógica. Assumir toda a sua potencialidade expressiva significa 
assumir este desafio de transformação da infraestrutura escolar 
(FERRÉS, 1996).  
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Ainda segundo Ferrés os professores não devem encarar o vídeo como um 

concorrente. Ele pode se converter em um excelente aliado podendo liberar o 

professor das tarefas menos nobres, permitindo-lhes ser antes de tudo, pedagogo e 

educador motivando condutas e orientando o trabalho dos alunos ajudando-os de 

acordo com o nível individual de cada um.  Segundo BARBOSA (2001) o 

professor, ao selecionar um recurso de ensino, deve: verificar se são adequadas as 

metodologias escolhidas; analisar se são adequados aos objetivos que pretende 

alcançar; verificar se conhece e se sabe usar o recurso; testá-los para ver se estão 

em condições de funcionamento; certificar-se de que nada falta para o seu uso; 

planejar devidamente todas as etapas do seu uso para evitar surpresas, imprevistos 

e eventuais falhas. 

Incluindo como um aspecto importante a tecnologia do vídeo, não se pode 

deixar de indagar seu uso de maneira inadequada. Quando esta é utilizada para 

resolver algum contratempo, imprevisto, ou ainda como um instrumento que vem 

reforçar a reprodução de práticas que não privilegiam a reflexão a partir do 

processo. Inclui-se também, nesse entendimento, quando o profissional recorre a 

esse recurso não fazendo nenhuma articulação com seus objetivos da sala de aula. 

No quadro a 1 Moran (2005) descreve, detalhadamente, a concretização desse 

trabalho de forma negativa.  

 

Quadro 1 – Descrição sobre o uso inadequado do vídeo em sala 

Vídeo tapa-buraco Quando há um problema inesperado ou ausência do professor. 
Isso desvaloriza o uso desse material e o associa, na cabeça do 
aluno a não ter aula.  

Vídeo enrolação Vídeo sem ligação com a matéria. O aluno vê que o vídeo é 
usado para camuflar a aula.  

Vídeo deslumbrante O professor que acaba de descobrir o vídeo, empolga-se e 
exibe o vídeo em várias aulas. O uso exagerado diminui sua 
eficácia e empobrece as aulas.  

Vídeo perfeição Há professores que questionam todos os vídeos possíveis 
porque possuem defeitos de informação ou estéticos.  

Só vídeo Exibir o vídeo sem discuti-lo ou integrá-lo com o assunto da 
aula. Pode-se dizer que o uso desse material, com significados 
positivos, depende da sua qualidade e a preparação do 
professor, para utilizá-los de forma criativa e participativa.  

Fonte: Moran, 2005 
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Frente a tais informações percebe-se que a eficácia educativa desse material 

depende da forma que este for utilizado. Sempre devem ser considerados como 

aspectos essenciais um planejamento e objetivos pré-estabelecidos pelo professor. 

O uso do vídeo em sala de aula pode contribuir para que o professor explore, 

durante suas aulas, diversos conteúdos de forma que esses possam ser 

contextualizados de diferentes maneiras. O professor pode tornar sua aula mais 

criativa, despertando nos alunos a sensibilidade, emoção e a criatividade resultando 

em condições favoráveis para a aprendizagem. Nesse sentido, para que esse 

recurso seja conexo a uma linguagem positiva, necessita-se de um trabalho com 

uma sensibilidade capaz de contemplar uma melhor prática pedagógica. Sendo que 

é necessário a utilização do vídeo de forma adequada, introduzindo um novo 

conteúdo escolar motivador e provocador para a imaginação dos alunos, podendo 

também ajudar o professor a avaliar o desenvolvimento seu próprio trabalho 

(MORAN, 2005).  

 

 

3 Metodologia 

 Utilizou-se a abordagem quanti-qualitativa, pois, mesmo com a observação 

da dinâmica e perspectivas dos professores tornou-se necessário quantificar 

determinados dados. Acredita-se que tais métodos não são excludentes, e sim, 

contribuem para melhores entendimentos e interpretações de resultados.  

Na busca de aprofundar o tema de estudo fez-se necessário utilizar a 

pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, completando assim o conjunto de 

procedimentos investigados. A pesquisa bibliográfica foi realizada com base em 

pesquisas anteriores, em documentos impressos como livros, artigos dissertações e 

teses. Através desse levantamento o pesquisador adquire maior domínio sobre o 

tema pesquisado. 

Os estudos referentes à pesquisa ocorreram na Escola Estadual de Educação 

Profissional Joaquim Filomeno Noronha – INEP. 23243082 –, situada na avenida 

Salustrina Henrique da Silva, s/n, centro da cidade de Parambu-CE (CEP. 63680-000), 

a 405 km da capital Fortaleza. A instituição oferece o Ensino Médio Integrado ao 
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Técnico para os cursos de Administração, Comércio, Agronegócios e Redes de 

Computadores.  

Os sujeitos participantes foram oito professores de Ciências Exatas e da 

Natureza da Unidade de Ensino, mais precisamente dois de Química, dois de Física, 

dois de Biologia e outros dois de Matemática. Para análise de todo trabalho, foi 

elaborado um questionário, destinado aos professores (QA1), contendo perguntas 

abertas e fechadas relativas à utilização do vídeo em sala de aula.  

Os professores receberam as designações P1 a P8, todos atuantes no Ensino 

Médio da referida instituição. A cada um deles foi enviado um e-mail contendo o 

questionário (QA1) individual mostrado abaixo, objetivando identificar as 

ferramentas didáticas e as formas de ensino aplicadas pelos professores com 

relação ao uso do vídeo.  

DADOS PERTINENTES:  

 Idade:  

[X]. 18-25         [X]. 26-35      [X]. 36-45      [X]. 46-55         [X]. + de 55 

 Disciplina que ministra: 

[X]. Química  [X]. Física         [X]. Biologia  [X]. Matemática 

1. Para você o que é Tecnologia na Educação? 

2. Durante seu curso de graduação foi abordado em alguma disciplina o uso das 

tecnologias educacionais? 

[X]. Sim  [X]. Não 

3. Você acredita na utilização do vídeo como veículo de comunicação e formação? 

[X]. Sim  [X]. Não 

Comente se preferir. 

4. Você utiliza vídeos como apoio no processo ensino-aprendizagem? 

[X]. Sim  [X]. Não 

4.1. Se positivo, que motivo (s) o faz (em) usar o vídeo em sala de aula: 

[X]. É um elemento facilitador.  

[X]. Auxilia a fixar os conteúdos 

programáticos. 

[X]. Desperta o interesse dos alunos. 

[X]. Faz a turma ficar quieta, coisa que 

na aula expositiva é quase impossível. 

[X]. Torna as aulas mais dinâmicas e 

enriquecedoras. 
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[X]. É um “quebra-galho” quando não planejo aula ou preciso me ausentar. 

4.2. Ainda se sim, com qual frequência você usa o vídeo? 

[X]. Bastante.                               

[X]. Sempre que possível. 

[X]. Não usou esse ano. 

[X]. Usa uma vez por mês. 

[X]. Usa uma vez por bimestre. 

[X]. Usa uma vez por semestre.

4.3. Se negativo, que motivo  (s) o faz (em) não utilizar o vídeo em sala de aula: 

[   ] Dificuldade em encontrar um 

vídeo perfeito para o assunto. 

[   ] Falta de tempo para planejar e 

organizar a exibição do vídeo. 

[  ] Problemas com os agendamentos 

dos equipamentos. 

[   ] Os aparelhos estão em sua maioria 

estragados ou entregues a 

manutenção. 

[ ] Não sabe manipular os 

equipamentos necessários para 

exibição dos vídeos. 

[  ] Considera-se irrelevante a 

utilização do audiovisual em sala.

5. Como você avaliaria o uso de vídeos experimentais para a substituição de aulas 

práticas em laboratórios físicos? 

[X]. Ruim.  [X]. Razoável.           [X]. Bom.           [X]. Ótimo. 

 

4 Resultados            

 

Antes de iniciar as questões específicas do uso de vídeos, indagamos os professores 

sobre sua idade, percebendo que a maioria (75% ou seis deles) possui idade entre 36 e 45 anos, 

os outros 25% (ou dois deles) possuem, um, idade entre 18 e 25 anos e o outro, idade entre 46 e 

55 anos. Sobre o tempo de atuação consta-se que eles, em sua maioria, possuem experiências 

significativas na educação. Sendo que dentre eles, os professores com um razoável tempo de 

prática são aqueles que mais apoiam a utilização das mídias, o que assim comprova que o tempo 

de atuação não interfere nas inovações das práticas em sala de aula. 

Na indagação feita em Q1 observa-se que os respondentes têm definições diversas acerca 

do conceito inquirido, porém, falta um conhecimento mais abrangente sobre Tecnologia 

Educacional nas falas de ambos, conforme o relatado abaixo: 
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P1- Uma ferramenta que facilita o trabalho de pesquisa do professor e aluno. 

P2- O uso do laboratório e técnicas de informática como ferramentas para o ensino em forma de pesquisa ou até aula 
pronta. 
P3- uso de instrumentos que facilitem e auxiliem o processo educacional, tornando-o mais significativo e prazeroso. 

P4- É um universo bastante abrangente que consente apoio aos atores do processo de ensino-aprendizagem, isto é, 
alunos e professores. 

P5- É a aplicação de técnicas através do uso de ferramentas tecnológicas para promover  
a solução de problemas ou aperfeiçoamento de algo. 

P6-É utilizar os meios tecnológicos a favor do ensino, facilitando pesquisas e inserindo o aluno no ambiente globalizado. 

P7- É o uso da informática aplicada as disciplinas programáticas. 

P8- É uma ferramenta importante para a prática pedagógica; instiga o interesse dos alunos pela disciplina, conteúdos e 
aulas; pois é um instrumento do seu cotidiano ou realidade. 

 

Isso já se percebe nas falas de Moran (2010) que destaca as Tecnologias Educacionais 

como um desafio ao educador, de sair do ensino tradicional para uma aprendizagem mais 

participativa e integrada. Na Figura 1 estar representados os dados quantitativos da Q2 em 

relação a formação dos professores. 

 

Figura 1- Durante seu curso de graduação foi abordado em alguma disciplina o uso das 

tecnologias educacionais? 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

Dando continuidade nos questionamentos, surge então a relevância a uma reflexão e 

questionamento acerca do vídeo como possível veículo de comunicação e formação. Caminha-

se então para Q3, no qual dos oito questionados, setes (88%) relataram acreditar sim, no vídeo 

para comunicação e formação. Apenas um deles (12%) marcou “NÃO” como opção. Três deles 

utilizaram-se de comentários para justificar a resposta. Os mesmos são expostos a seguir: 
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P3- Sim, pois é um ótimo meio para se comunicar e aprender coisas novas, além da motivação que os alunos recebem 
para emitir suas opiniões. Todo momento inovador que encontramos hoje no ensino, é através do vídeo. 

P7- Sim, plenamente. Eles oferecem uma gama imensa de assuntos e com linguagens apropriadas a diferentes faixas 
etárias. Eles oferecem o lúdico. 

 
P8- Não, vejo o vídeo apenas como uma forma de entretenimento que, quando utilizado no ensino é ilusório, fazendo 

com que o alunado perca mais ainda o interesse pelas aulas tradicionais 

 

Em Q4 metade dos professores (50%) afirmou utilizar este recurso nas aulas com 

frequência, os outros quatro não utilizam ou raramente utilizaram o vídeo em sala de aula. Os 

motivos de se utilizar ou não o audiovisual, estão descritos a seguir: 

 

Figura 2- Que motivo (s) o faz (em) usar o vídeo em sala de aula? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: O autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

181 

 
 
 
RELATO DOS PROFESSORES SOBRE OS DESAFIOS DA ATUAÇÃO DOCENTE EM DIFERENTES CONTEXTOS 

 

Figura 3- Que motivo (s) o faz (em) não utilizar o vídeo em sala de aula? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: O autor 

 

Observa-se que são várias as justificativas de se utilizar ou não o vídeo no ensino, e esta 

última, dá pistas de que o professor precisa conhecer as diversas possibilidades do uso do vídeo, 

pois se bem usado pode trazer inúmeras possibilidades pedagógicas para a sala de aula.  

Sobre aqueles que dizem utilizar com frequência os vídeos nas aulas, ainda lhes foi questionado 

acerca do interesse dos alunos ao participarem das aulas com exposição de mídia. Os mesmos 

alegaram que quase sempre o recurso causa um efeito positivo no que diz respeito ao 

desenvolvimento de uma leitura crítica frente aos conteúdos abordados.   

 A pergunta final pediu uma avaliação do uso de vídeos experimentais para a substituição 

de aulas práticas em laboratórios físicos (Figura 4). Percebe-se que há uma avaliação positiva 

por parte da maioria dos respondentes com relação a esta possível substituição do laboratório 

físico pelo laboratório visual. 
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Figura 4 - Como você avaliaria o uso de vídeos experimentais para a substituição de aulas 

práticas em laboratórios físicos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: O autor 

 

Assim, tem-se a certeza que com o uso correto do vídeo o docente estará contribuindo 

com uma proposta inovadora de educação, na qual se apresente o lúdico, despertando no aluno 

a vontade de aprender sempre mais, com atividades diversificadas para complementar a 

formação do aluno e não se tornarem algo repetitivo e desinteressante. 25% dos respondentes 

avalia a substituição do laboratório físico pelo visual como ruim ou razoável. Estes, possuem 

uma visão demasiada tradicional, não concordando com a contribuição da mídia para o PEA. Já 

os 75%, concordam que, o laboratório visual seria uma boa/ótima saída para suprir a inexistência 

de laboratório, escassez de materiais, ou simplesmente diminuição de acidentes em laboratórios 

físicos. 

 

5 Conclusão 

Segundo os professores, o Laboratório Visual mostrou-se ser uma ótima ferramenta 

didática para atuar como instrumento facilitador, motivador e atrativo, uma vez que desperta o 

interesse, o envolvimento e a participação dos alunos, bem como a fixação do conteúdo de 

forma efetiva. A proposta é viável, visto que a maioria dos professores consideraram importante 

a utilização desse tipo de recurso que é de fácil acesso e manuseio. Tanto o aluno quanto o 

professor podem usar esse recurso em sala de aula, ou até mesmo em outros ambientes, 

aprendendo de forma prazerosa. 

 Portanto, espera-se que esta demonstração venha trazer situações agradáveis e 

prazerosas, aprofundando o conhecimento de todos que fizerem uso das sugestões de práticas 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

Q 5 

Ótimo Bom Razoável Ruim 
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no cotidiano escolar. De um modo geral, essa metodologia chama a atenção do aluno, visto que 

preenchem as lacunas encontradas nas aulas monótonas, tradicionais, sem experimentos ou 

sequer laboratórios, tornando a disciplina mais interessante e atrativa, facilitando assim o PEA.  
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Capítulo 13 
 

O PROFESSOR COMO MEDIADOR DO ENSINO NA CONTEMPORANEIDADE 

 

D’ Angelles Sousa de Oliveira 1 

RESUMO 

Em um mundo contemporâneo estruturado no uso de tecnologias, surgem questionamentos 

sobre a aplicação e a inserção desta no ambiente escolar. Entende-se, também que no meio 

acadêmico, a aprendizagem não é mais apenas um processo e deve ser vista como um projeto 

colaborativo e cooperativo entre os alunos e o professor enquanto mediador do conhecimento 

facilitando a interação entre todos. Diante aos desafios dessa contemporaneidade, tem-se por 

objetivo entender como será feito o uso e aplicação da tecnologias em ambientes virtuais de 

aprendizagem em consonância com o uso das metodologias ativas, já que o processo de 

aprendizado hoje é multifacetado e gera uma natureza integradora que traz as contribuições 

individuais para que possa estabelecer alianças de cooperação por meio das interações 

promovidas nesse ambiente e para compreender  essa integração, o estudo se baseou em 

coletas, organização e análise  de dados coletados diretamente com professores e com alunos 

para esclarecimento da introdução e utilização das TICs no cenário educacional moderno. 

Palavras-chave: Tecnologia. Ambiente Colaborativo. Ensino e Aprendizagem 

ABSTRACT 

In a contemporary world structured in the use of technologies, questions arise about the 

application and insertion of this in the school environment. It is also understood that in the 

academic environment, that learning is no longer just a process and should be seen as a 

collaborative and cooperative project between the students and the teacher as mediator of 

knowledge facilitating interaction among all. Facing the challenges of this contemporaneity, the 

objective is to understand how the use and application of technologies in virtual learning 

environments will be made in accordance with the use of active methodologies, since the 

learning process is multifaceted today and generates an integrative nature that brings the 

individual contributions so that it can establish alliances of cooperation through the interactions 

promoted in that environment and to understand this integration the study was based on 

collections, organization and data analysis were collected directly with teachers and with 

students to clarify the introduction and use of ICTs in the modern educational setting. 

Keywords: Technology. Collaborative Environment. Teaching and learning 

_____________________________ 
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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento dos novos modos de produção e a inserção de novas tecnologias no 

contexto do mercado de trabalho evidenciam na educação um mundo cada vez mais 

tecnológico e esta não poderia ficar de fora desse processo.  Mas o uso da tecnologia em sala de 

aula nem sempre fica claro e profissionais da área reconhecem a necessidade que já é inadiável. 

Também é consenso que o uso da tecnologia em sala de aula não deve ser meramente com fins 

próprios, pois esta ferramenta deve promover uma melhoria no processo de aprender do aluno 

além de ser uma ferramenta facilitadora ao trabalho do professor. 

A necessidade em se adequar diante dessa realidade para atender as exigências do 

mercado de trabalho e a força da mão de obra qualificada, ainda gera um descompasso entre o 

uso da tecnologia e a inserção da mesma na prática pedagógica. Para que essa inserção seja 

feita de uma maneira mais tranquila, todos os colaboradores devem ser capacitados e 

motivados para a mudança que o ambiente escolar sofrerá e não somente os colaboradores, 

mas também os pais e os alunos devem ser conscientizados, motivados e preparados para as 

novidades tecnológicas, quando se faz referência a esse último grupo. Entende-se, então, que 

não haverá nenhuma resistência ou dificuldade na implantação da tecnologia em seu processo 

de aprendizagem.  

Outro ponto que deve ser considerado na inserção das tecnologias na educação é saber 

utilizar a mesma como ferramenta de pesquisa dentro da comunidade escolar, produzindo 

respostas suficientes e necessárias para as demandas desta comunidade e, então, poder 

oferecer o suporte necessário, para que haja engajamento e melhoria do desempenho dos 

objetivos, e para isso, devem ser pensadas atividades e oficinas direcionadas com a utilização de 

recursos tecnológicos. Entretanto não se pode ignorar o fato de que a formação continuada do 

profissional que estará à frente deste trabalho deve ser levada em consideração, prática essa 

que vem desde a época anterior a revolução que a informática trouxe, e quando estes 

profissionais se familiarizam com as tendências tecnológicas entram em contato com novas 

formas de ensinar. 
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MÉTODO 

 A pesquisa teve por base uma vasta e ampla busca em bibliografias além da pesquisa de 

levantamento de informações, relacionadas ao uso de tecnologias presente em ambientes de 

aprendizagem, e que demonstraram promover um significado para o aluno, pois de acordo com 

a teoria de Wallon, é necessário que haja uma relação afetiva na busca do conhecimento.  

 Considerando as pesquisas utilizadas na formulação do trabalho em especificidade a de 

levantamento e coleta de dados é através da análise de fenômenos, fazendo uso de entrevistas 

direcionadas ao público interessado para o estudo, professores e alunos que responderam 

questionários, com perguntas fechadas e abertas sobre a ótica proposta no trabalho, análise de 

documentos, artigos, livros e trabalhos científicos já discutido por outros (FERNANDES, 2003). 

 

O USO DA TECNOLOGIA E A TEORIA SÓCIO-HISTÓRICO-CULTURAL DE VYGOTSKY 

  

 Quando se pensa no processo de ensino aprendizagem, é cada vez mais comum buscar a 

tecnologia como ferramenta de escape, pois esta se encontra interligada com o cotidiano, já 

que o contexto interfere diretamente no desenvolvimento do indivíduo, situação na qual 

Vygotsky já defendia em seus estudos trazendo a luz de uma reflexão sobre a utilização da 

tecnologia no campo do ensino-aprendizagem. 

 Para Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo não está aliado a uma simples observação 

do contexto social e cultural no qual ocorre, está focado na origem e natureza sociais ao ser 

humano é o que nos mostra Moreira (1985, p 109). 

 Com isso, a teoria sócia histórico-cultural de Vygotsky se baseia na ideia de que o 

desenvolvimento do indivíduo está diretamente ligado às interações que este faz com o meio 

em que ele está inserido, fatores que estão interligados diretamente a situações de 

aprendizagem. 

 Vygotsky traz em seus estudos que o indivíduo se despertará para aprendizagem, 

quando houver a mudança do ambiente, quando então haverá o início do aprendizado e, nesse 

sentido Oliveira (1995, p.57) fala: 
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É um processo pelo qual o indivíduo adquire informações, habilidades, atitudes, 

valores etc. a partir do seu contato com a realidade, o meio ambiente, as outras 

pessoas. É um processo que se diferencia dos fatores inatos (a capacidade de 

digestão, por exemplo, que já nasce com o indivíduo) e dos processos de 

maturação do organismo, independentes da informação do ambiente. Em 

Vygotsky, justamente por sua ênfase nos processos sócio-históricos, a ideia de 

aprendizado inclui a interdependência dos indivíduos envolvidos no processo. O 

termo que ele utiliza em russo (obuchenie) significa algo como “processo de 

ensino aprendizagem”, incluindo sempre aquele que aprende, aquele que ensina 

e a relação entre essas pessoas.   

 

 Para ele, são relevantes os conceitos de mediação simbólica, signos, sistemas de 

símbolos, desenvolvimento e aprendizagem e a zona de desenvolvimento proximal, sendo este 

último conceito  o mais importante na teoria de Vygotsky )no que cerne o campo da educação) 

Segundo Moreira (1985, p. 116), é nesse campo que se entende o amadurecimento das funções 

que ainda estão em processo, sendo esta uma medida em potencial de aprendizagem, ou seja, 

dentro do campo de desenvolvimento cognitivo. 

 Com a utilização cada vez mais intensa da tecnologia, são necessários novos métodos de 

ensino-aprendizagem, já que a tecnologia é vista como um propagador e divulgação do 

conhecimento, o que é elucidado por Johnson (2001, p 15-16): 

Em nenhum período da cultura humana os homens compreenderam os 

mecanismos psíquicos envolvidos na invenção e na tecnologia. Hoje é a 

velocidade instantânea da informação elétrica que, pela primeira vez, permite o 

fácil reconhecimento dos padrões e contornos formais da mudança e do 

desenvolvimento. O mundo inteiro, passado e presente, revela-se agora a nós 

mesmos do mesmo modo que percebemos uma planta crescendo graças a um 

filme enormemente acelerado. Velocidade elétrica é sinônimo de luz e de 

compreensão das causas. 

 

 O cenário atual, com uso cada vez mais frequente torna o mundo cada vez mais 

interligado propagando de uma forma rápida e efetiva, indagações e informações, e cabe ao 

aluno identificar e ressignificar o que estuda, assim, ele se sentirá motivado a continuar e com 

isso, o seu desenvolvimento será cada vez melhor. Em contraponto a esse cenário, encontra-se 

professores resistentes a se apropriarem do uso das tecnologias, principalmente por ser algo 

extremamente inovador, onde alguns têm o medo de “perder” o controle da aula, 

argumentando que assim como a tecnologia pode trazer benefícios à práticas pedagógica, 
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também se opõe a isso, afirmam inclusive que pode ocorrer o desvio de foco dos alunos como 

refúgio em momentos que não são utilizadas pelo professor ,e para minimizar esses problemas, 

deve-se utilizar métodos de captação da atenção dos alunos, usando meios com os quais eles já 

estão familiarizados. 

 O entendimento de alguns estudiosos aponta o caminho para a utilização do uso das 

tecnologias, de acordo com Kensky (2007, p.120) 

O que se pode afirmar é que outras linguagens, recursos e metodologias devem 

ser incorporados permanentemente ao ambiente escolar, entre eles se destacam 

as tecnologias de M-learning ou mobile learning. Novas formas híbridas e 

interativas de uso das tecnologias digitais incorporam todos os tipos de aparelhos 

que tenham uma telinha e os transformam, também, em espaços virtuais de 

aprendizagem em rede. Por meio dessas telas, sejam de televisores ou relógios de 

pulso, os alunos podem interagir com professores e colegas, conversar e realizar 

atividades educacionais em conjunto. 

 

 Com base no que foi exposto por Kensky, percebe-se a importância do uso das 

tecnologias, já que os seres humanos aprendem por meio do processo de associação, mas que 

para essa concretização do conhecimento acontecer é necessário que faça sentido na relação 

bilateral do processo. 

 

A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS E O USO DA TECNOLOGIA 

  

 Os documentos oficiais recomendam que a tecnologia seja utilizada como um recurso 

pedagógico que facilite o processo de aprendizagem e, para que esse processo seja feito, é  

necessário que haja a quebra de paradigmas, o que exige do profissional da educação uma nova 

mudança, pois hoje trabalha-se com equipes multidisciplinares e com isso a prática docente 

sofre quebra de paradigmas, o que não significa que seja algo fácil de fazer, pois quando se 

analise a evolução história da educação desde a colonização com os jesuítas, o movimento da 

escola nova na década de 30 que revolucionou o conceito de educação no Brasil voltada para o 

contexto social considerando aspectos cognitivo e social. O profissional da educação do século 

XXI se depara com mais uma nova mudança,  a introdução do uso da tecnologia no ambiente 
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escolar e no contexto social, ou seja, nesse momento o professor não é mais o único detentor 

do saber, e o aluno passa a ter acesso ilimitado à informação por meio das TICs. 

 Hoje existem várias teorias que norteiam o processo de ensino-aprendizagem como a 

teoria sobre a aprendizagem significativa de David Ausubel, Vygotsky com a teoria sócio-

histórica-cultural e a zona de desenvolvimento proximal, e até a própria concepção de Paulo 

Freire que enfatiza: “ A leitura de mundo antecede a leitura da palavra”, pois entende-se que 

quando o estudante chega a escola, ele já traz consigo uma bagagem de conhecimento baseado 

na sua prática social, assim como está pronto para aprender. 

 Para que haja uma aprendizagem significativa nos dias de hoje deve-se pensar sobre 

metodologias que abordem a aprendizagem em uma realidade próxima dos alunos, permitindo 

que a construção dos saberes seja efetiva e significativa, fazendo com que o aluno se torne o ser 

protagonista na construção do conhecimento. 

 Para Anastasiou (2004, p.19) é desafiador falar sobre metodologias ativas sem confundi-

la como uma estratégia de ensino. 

Metodologia refere-se ao método, ao caminho buscado para se chegar a 

determinado objetivo ou fim; o método nos dará uma explicação minuciosa, 

detalhada, rigorosa e exata das ações desenvolvidas no caminho buscado. Assim, 

refletir sobre metodologia ativa é trazer os elementos que a explicam, descrevem 

suas categorias ou elementos determinantes, tanto no fundamento quanto na 

prática docente. 

 

 Entende-se que o medo de se inovar em uma prática pedagógica com utilização de 

metodologias ativas, sem nunca ter sido vivenciada pelos professores é a justificativa oferecida 

por muitos, mas em contraponto a estes professores já atuantes em uma carreira educacional 

estabilizada, encontra-se a nova geração com características muito bem definidas como 

disciplina, autonomia, autocontrole entre vários outros comportamentos divergentes de 

gerações passadas, mas cabem às instituições oferecer formação continuada aos professores 

para que possam se adequar e compreender as metodologias ativas como sendo um novo 

caminho no processo de aprendizagem, e que essa se diferem em muito da metodologia 

tradicional. 
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 Sabe-se hoje que a escola bem como os alunos que a frequentam também mudaram e 

para que se possa atender a todas as necessidades educacionais deste cidadão a aprendizagem 

tem que promover significado e até mesmo ressignificar um conhecimento já existente afirma 

David Ausubel (1980) “O fator isolado mais importante que influencia o aprendizado é aquilo que o 

aprendiz já conhece”. Dentro deste conceito, é necessário que o estudante esteja ciente do 

processo de aquisição e aprimoramento da informação que se traduz como conhecimento, 

tendo o caminho livre para uma aprendizagem clara para ele e que a construção do 

conhecimento se formará de uma forma progressiva e autônoma. 

 Se o professor é, de forma direta, o sujeito envolvido pela formação educacional do 

aluno tanto em ambientes físicos quanto virtuais, acaba sendo identificado, segundo Bruini 

(2016) o maior responsável pela educação: 

Os professores se tornam alvos ou ficam no fogo cruzado de muitas esperanças 

sociais e políticas em crise nos dias atuais. As críticas externas ao sistema 

educacional cobram dos professores cada vez mais trabalho, como se a educação, 

sozinha, tivesse que resolver todos os problemas sociais. (BRUINI,2016, p.2).  

 

 Diante dessa realidade, percebe-se uma gama de exigências sobre a figura do professor 

toda vez que a educação sofre uma mudança de paradigma e, segundo Bruini, a qualidade da 

educação está de forma direta interligada à formação do professor. 

 Uma das metodologias ativas mais difundidas na área da educação é o Blended learning, 

que busca fazer uma combinação entre duas práticas pedagógicas em ambiente de 

aprendizagem diferentes: a prática pedagógica presencial e a prática pedagógica do ensino a 

distância, sendo assim, considerada uma modalidade de aprendizagem híbrida. 

 Quando se pensa no ensino híbrido, deve-se ater ao fato de que ele abre espaço para 

trabalho em equipe que é o que um ambiente virtual de aprendizagem também utiliza, por meio 

de espaços virtual colaborativos, sendo este um espaço para as interações sociais (teoria de 

Vygotsky) de uma forma mais dinâmica para a construção de um pensamento crítico.  

 No Blended Learning, o aluno deve se apropriar do assunto antes da discussão que será 

promovida no ambiente físico e partir do momento que se sente motivado, ele mergulhará em 

uma busca cada vez mais profunda desse conhecimento, fazendo uso da tecnologia e ele  levará 

para a sala de aula questionamentos como curiosidades no intuito de provocar interação com os 
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colegas, pois se associa a abordagem colaborativa e a educação tradicional, já que a 

metodologia se baseia na solução mista, onde vários métodos de aprendizagem facilitam o 

entendimento e estimula o processo de aprendizado, permitindo que o mesmo engaje no 

processo de colaboração permitindo a troca de experiências e conhecimentos. 

 Mediante observação das diversas possibilidades do Blended Learning tem-se uma 

abordagem pedagógica que permite a interação entre duas modalidades de ensino – presencial 

e não presencial, e a interação entre recursos tecnológicos utilizados. Rodrigues diz que o 

“Blended Learning não se define apenas à conjunção do ensino presencial ao ensino a distância; 

esse conceito pode carregar a mescla de variados recursos tecnológicos e também a combinação de 

diferentes métodos de ensino-aprendizagem”. 

 Uma outra metodologia ativa bastante utilizada como recurso tecnológico de ensino é o 

Flipped Classroom (sala de aula invertida), pois já é entendido que a aula expositiva tradicional 

não tem mais efeito dentro do novo cenário educacional. Mesmo utilizando novas metodologias 

ao longo do tempo, baseada na teoria do construtivismo de Jean Piaget e na teoria da 

afetividade de Wallon e a inserção das novas ferramentas tecnológicas, este método tradicional 

de ensino ainda está arraigado dentro do ambiente escolar. 

 Já com a aplicação da sala de aula invertida, o professor instiga o aluno a ir atrás do 

conhecimento para que quando estes estejam em grupo possam discutir, debater e solucionar 

problemas através da interação social permitindo a troca de informações. Mas essa nova 

metodologia toma proporções significativas no ano de 2007 por professores norte-americanos, 

que produziam vídeos das aulas e permitiam acesso aos alunos que haviam faltado a aula, mas 

não eram apenas os alunos faltosos que acessavam o conteúdo e sim todos os alunos utilizavam 

esse recurso como forma de fixação do conteúdo estudado. 

 A junção entre as atividades de aprendizagem e as tecnologias educacionais 

proporcionam aos alunos que aprendam em seu ritmo, já defendido por outros teóricos, ao 

explicar que os alunos aprendem cada um em seu ritmo, permitindo que possa fazer uso do 

recurso tantas vezes quantas necessárias. Assim, todos podem interagir em um ambiente 

colaborativo permitindo sua interação com o professor e com os outros alunos fazendo com 

que a fixação do conteúdo seja cada vez mais significativa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Cada vez mais a tecnologia está dentro do cenário educacional e hoje retrata uma 

realidade presente não só apenas no ambiente escolar, mas também no cotidiano das pessoas, 

pois encontramos a presença da tecnologia em todos os âmbitos e lugares da sociedade.  O 

desafio de hoje é fazer com que a tecnologia seja utilizada de forma consciente entre todos os 

envolvidos e de forma colaborativa permitindo a troca de experiências e vivências dentro de 

ambientes que promovam a aprendizagem de forma significativa.  

 Fazer uso da tecnologia no ambiente escolar tem a propensão de utilizar todas as 

vantagens que ela traz, pois, o ensino híbrido traz a combinação entre a educação tradicional e a 

tecnologia para conquistar a personalização do ensino com tendências pedagógicas cada vez 

mais presente, na qual a tecnologia deixa de ser utilizada com um fim em si mesma. 

 O uso das tecnologias na educação permite aprimorar a qualidade da educação, pois 

proporciona ao aluno novos caminhos para um processo de ensino e aprendizagem, fazendo 

com que as aulas se tornem cada vez  mais atrativas e inovadoras, ampliando possibilidades para 

transformar a aprendizagem e estimulando os alunos a aprenderem e ensinarem de uma forma 

colaborativa, aumentado o diálogo entre todos os envolvidos no processo despertando cada 

vez mais a curiosidade e instigando a descobrir novidades. 

 Sabe-se que a tecnologia educacional já está cada vez mais arraigada dentro das 

instituições de ensino para promover a melhoria do processo de ensino aprendizagem, em que 

o professor e o aluno assumem papéis cada vez mais colaborativos propiciando cada vez mais as 

interações sócio-histórico-cultural com intervenções nos pilares da educação e têm merecido 

mais atenção. 
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RESUMO: Química é uma disciplina da área de ciências exatas, sendo assim mostra-se temida por muitos 

alunos, desse modo, como forma de melhorar essa relação são aplicadas metodologias, tais como uso de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). Neste trabalho analisou-se o uso das TICs no ensino de 

Química no Brasil. A metodologia utilizada foi uma Revisão Sistemática da Literatura envolvendo 4 

revistas e os anais de dois eventos.Verificou-se ao todo 2.418 trabalhos e destes apenas 302 tinham 

enfoque em TICs, aproximadamente 12,5%. Dentre revistas e eventos selecionados para o estudo, o 

Congresso Brasileiro de Química (CBQ) foi o que apresentou maior quantidade de trabalhos, 

representando 49,7% do total de 302. A TIC mais utilizada foi o vídeo e a região nordeste. Notou-se que, 

classificando os trabalhos por nível escolar, os trabalhos destinados a Educação Básica somaram 233 

trabalhos, ou seja, 77,2% de 302. Desse modo, verificou-se que objetivo do trabalho proposto foi 

alcançado, mostrando assim, uma prospecção do uso de TICs no ensino de Química nos últimos anos. 

Palavras-chave: TICs.; Ensino de Química.; Ensino-aprendizagem.; Artigos.; Trabalhos. 

 

ABSTRACT: Chemistry is a discipline in the field of exact sciences, thus being feared by many students, 

thereby, as a way to improve this relationship methodologies such as the use of information and 

communication technologies (ICTS) are applied. This work analyzed the use of Icts in the teaching of 

chemistry in Brazil. The methodology used was a systematic literature review involving 4 journals and the 

Annals of two events. It was verified in all 2,418 works and of these only 302 had a focus on Icts, 

approximately 12.5%. Among the magazines and events selected for the study, the Brazilian Congress of 

Chemistry (CBQ) was the highest number of studies, representing 49.7% of the total 302. The most used 

ICT was the video and the Northeast region. It was noted that, classising the work by school level, the 

works destined for basic education totaled 233 studies, is 77.2% of 302. Thereby, it was verified that the 

objective of the proposed work was reached, thus showing, a prospect of the use of ICTs in the teaching 

of Chemistry in recent years. 

Keywords: ICTs.; Chemistry teaching.; Teaching and learning.; Articles.; Works. 

      

1 INTRODUÇÃO 

Os estudantes do Ensino Médio enfrentam dificuldades no processo de aprendizagem 

dos conteúdos da disciplina de Química. Essa dificuldade se deve principalmente aos conceitos 

                                                           
1
 Graduandos em Química Licenciatura pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 
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complexos necessários para a aprendizagem e às metodologias de ensino utilizadas pelos 

docentes que nem sempre transmitem o conhecimento de maneira que o aluno possa entender 

a sua importância para a vida. A fim de que a aprendizagem da Química seja eficiente torna-se 

necessário modificações nos métodos de ensino dessa ciência na Educação Básica (ROCHA; 

VASCONCELOS, 2016; JÚNIOR; COSTA; RODRIGUES, 2016). 

Como forma de amenizar a dificuldade na relação ensino-aprendizagem da disciplina de 

Química, algumas metodologias são aplicadas no ensino, entre elas destacam-se jogos lúdicos 

(MOURA et. al, 2018), estudo dirigido  (FRANÇA, 2017), histórias em quadrinhos (FRANCISCO 

JUNIOR e GAMA, 2017), feiras científicas (SANTOS et al., 2018; SILVA; GONÇALVES; GUIMARÃES, 

2015; NEVES et al., 2017) , aulas experimentais (FERREIRA; HARTWIG; OLIVEIRA, 2010), 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) (nos quais envolvem jogos digitais, vídeos, 

softwares, aplicativos …)(MACHADO, 2016; OLIVEIRA et al., 2017), etc. 

Devido ao avanço tecnológico da sociedade atual e por fazer parte do cotidiano das 

pessoas (POSSETTI e MATSUMOTO, 2016) , uma das metodologias de ensino que vem se 

destacando é a utilização das TICs, pois de acordo com Leite (2015),  quando utilizadas como 

recursos pedagógico facilitam a troca de informação e conhecimento, melhorando assim a 

relação ensino-aprendizagem. Ainda segundo Leite (2015), as TICs são um grupo “[...] de 

ferramentas informáticas e telecomunicativas como: televisão, vídeo, rádio, internet, etc.[...]”, 

sendo que todas essas ferramentas possuem em comum a facilidade de disseminar a 

informação. 

O presente trabalho tem como objetivo investigar a utilização de TICs para melhorar o 

processo ensino aprendizagem da disciplina Química no ensino Médio brasileiro a partir das 

publicações feitas em periódicos e eventos da área de ensino de Química no período de 2015 a 

2018. 

 

2 METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho foi realizada uma Revisão Sistemática da Literatura, que 

segundo Galvão e Pereira (2014), trata-se de um pesquisa que busca identificar, selecionar, 

avaliar e sintetizar evidências referentes a uma questão ou problema bem definido.  

Foi estabelecido um corte de 4 anos ( que compreende ao intervalo de 2015 - 2018) para 

montar o acervo de revistas e trabalhos apresentados em eventos que estejam relacionados 

com as áreas de Ensino de Química ou Ensino de Ciências e Tecnologia na Educação.  

Primeiramente, foram escolhidas quatro revistas e dois eventos para serem utilizados no 

estudo, sendo que os eventos escolhidos já se realizam há anos no Brasil. As revistas escolhidas 

foram: Química Nova na Escola (QNEsc), Revista Debates em Ensino de Química (REDEQUIM), 

Revista Novas Tecnologias na Educação (RENOTE), Experiências em Ensino de Ciências e Ensino 
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de Ciências e Tecnologia em Revista (ENCITEC). Os dois eventos são Congresso Brasileiro de 

Química (CBQ) e o Simpósio Brasileiro de Educação Química (SIMPEQUI).  

Foi realizada uma busca nas revistas e nos sites dos eventos, verificando no resumo e 

metodologia de cada artigo e trabalho apresentado se a abordagem ou a metodologia utilizadas 

se apropriam dos recursos das TICs, tais como vídeos, jogos digitais, softwares, aplicativos. 

Os resultados obtidos foram sistematizados em gráficos construído utilizando o Google 

Planilhas Online.  

 

3 RESULTADOS 

3.1 Artigos e trabalhos verificados ao todo e com enfoque em TICs 

Na figura 1, são apresentados o total de artigos e trabalhos ao todo e também os que 

estão de acordo com o foco temático em TICs, verificados na literatura no período vigente de 

2015 a 2018. 

 

Figura 1 - Total de artigos e trabalhos apresentados ao todo e com foco temático em TICs no ensino de Química. 

 
Fonte: os autores (2019). 

No período analisado foram apresentados 1665 trabalhos em eventos e 687 artigos em 

periódicos, totalizando 2.418. Desse total apenas 302 estão relacionados com TICs no ensino de 

Química, o que corresponde aproximadamente a 12,5% do total mencionado. Pode-se inferir que 

esse número muito baixo é devido ao pouco interesse dos pesquisadores em ensino de Química 

em trabalhar com TICs ou então porque algumas atividades trabalhadas acabam não virando 

artigos ou trabalhos que possam ser publicados ou apresentados (REPPOLD; RAPKIEWICZ, 

2016), respectivamente. 
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Observou-se que o ano de 2015, de maneira geral, apresentou o maior número de artigos 

e trabalhos publicados, levando em consideração tanto o todo como os com enfoque em TICs e 

a  variação da quantidade de publicações nos anos de 2016, 2017 e 2018 pode ser considerada 

baixa, se comparada com o ano de 2015.  

Pode ser verificado também, ao analisar a figura 1, que dentre os anos trabalhados o que 

apresentou menor quantidade de trabalhos com enfoque em TICs foi 2017, num total de 60, 

representando assim 19,9% de um total de 302 trabalhos que usaram em sua metodologia TICs 

como forma de melhorar a relação ensino-aprendizagem. 

 

3.2 TIC’s no Ensino de Química por revistas e eventos 

Com base nos dados encontrados foi possível construir o gráfico representado na figura 

1, onde nela está representada a quantidade verificada de artigos publicados por revistas, 

trabalhos apresentados por evento e também a quantidade por revista e evento de trabalhos 

que possuem enfoque em TICs no ensino de Química. 

 

Figura 2 - Publicações ao todo e com enfoque em TIC’s no Ensino de Química por revistas e eventos. 

 
Fonte: os autores (2019). 

Nota-se que o CBQ e o SIMPEQUI apresentam o maior número de publicações no total e, 

também, o maior número de publicações com enfoque em TICs (aproximadamente 49,7% e 

37,4% do total de publicações com enfoque em TICs, respectivamente), o que pode ser 

justificado pelo fato do CBQ e do SIMPEQUI serem eventos nacionais e recebem uma 

quantidade de trabalhos para serem apresentados maior quando comparados com a quantidade 

de artigos que são enviados e publicados nas revistas analisadas.  
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Dentre as revistas analisadas a RENOTE apresentou o maior número de publicações 

totais, apesar desta focar nos trabalhos desenvolvidos na área da Informática na Educação.  A 

Química Nova na Escola apresentou o maior número de publicações com enfoque em TICs com 

aproximadamente 6,9% (do total de publicações com enfoque em TICs) contra apenas 4,0% 

referente à RENOTE, 0,3%  da ENCITEC e 1,6% da REDEQUIM. Pode-se inferir que essa baixa 

quantidade de trabalhos publicados nas revistas estão relacionados com a procura por parte dos 

pesquisadores/autores do ensino de Química, que não tem interesse em publicar seus trabalhos 

nestas revistas. Outro ponto que merece destaque, é o fato da revista RENOTE apresentar a 

maior quantidade no total de artigos analisados, entretanto não apresentou uma quantidade 

significativa de artigos com enfoque em TICs, pode-se deduzir que também não há uma grande 

procura, por parte dos pesquisadores/autores em ensino de Química, para publicarem seus 

trabalhos. 

 

3.3 Tipos de TICs verificadas na revisão da literatura 

A figura 3 mostra o percentual de cada tipo de TIC aplicado ao ensino de Química 

encontrado na Revisão da Literatura. 

 

Figura 3 - Tipos de TICs verificadas nos artigos publicados em revistas e trabalhos apresentados em eventos. 

                   
Fonte: os autores (2019). 

Pode-se perceber, a partir da análise da figura, que a utilização de Vídeos, como uma das 

ferramenta de TICs no ensino de Química, representa nos últimos anos o recurso mais explorado 

pelos autores dos artigos publicados e trabalhos apresentados, representando percentualmente 

de 25,8% do total de trabalhos cujo o enfoque são TICs.  



 

 

202 

 
 
 
RELATO DOS PROFESSORES SOBRE OS DESAFIOS DA ATUAÇÃO DOCENTE EM DIFERENTES CONTEXTOS 

 

Observa-se também que o uso de Softwares se apresenta como um recurso muito 

utilizado, compreendendo 20,9%, isso mostra que além de vídeos, softwares de computadores, 

algo que tem uma maior dificuldade tanto para se produzir como aplicar, pois depende de 

alguns fatores, tais como, grau de familiaridade do aluno com o computador ou até mesmo de 

assimilação/aprendizagem, disponibilidade de computadores na escola para o desenvolvimento 

da atividade, etc (PEREIRA, 2014), estão sendo utilizados como forma de melhorar a relação 

ensino-aprendizagem do estudante. 

 Verifica-se também que os Recursos de Multimídia apresentam um percentual de 11,3%, 

mostrando assim que o uso de projetores, computadores e entre outros recursos vêm sendo 

utilizados nas aulas, podendo inferir assim, que as aulas não tem sido mais tão tradicionais com 

apenas o uso do quadro sem a utilização de nenhum recurso tecnológico. Utilização de jogos 

vem logo em seguida, mostrando-se como um recurso bem utilizado de acordo com os artigos e 

trabalhos analisados. 

Um dado que merece destaque é o baixo percentual do uso de dispositivos móveis, tais 

como smartphone, tablets e etc., por parte dos autores como recurso didático em aulas, 

representando cerca de 1,0% do total de artigos e trabalhos com enfoque em TICs. Isso mostra 

que há uma resistência por parte dos professores (autores) em utilizar os dispositivos móveis, 

que segundo Soares (2016) isso é atribuído a falta de maturidade dos alunos para utilização de 

forma didática dos aparelhos, sendo que a utilização pode ser limitada ou até mesmo proibida. 

 

3.4 Utilização de TICs por regiões do Brasil 

 

A figura 4 mostra o quantitativo de artigos publicados e trabalhos apresentados em 

eventos com eixo temático em TICs, durante o intervalo de anos entre 2015 e 2018, por regiões 

brasileiras. 

Figura 4 -  Artigos e trabalhos por regiões geográficas do Brasil. 

 
Fonte: os autores (2019). 
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Observa-se que a maior quantidade de trabalhos são oriundos da região Nordeste do país 

(117 entre artigos e trabalhos, ou aproximadamente 38,7%), enquanto que a menor quantidade 

vem da região Sul do Brasil (23 trabalhos verificados, ou seja 7,6% do total com enfoque em 

TICs). 

Pode-se inferir, de acordo com a figura 4, que as regiões que possuem melhores 

indicadores educacionais no cenário nacional são aquelas que apresentaram menores números 

de artigos e trabalhos com foco temático em TICs (Sul, Centro-Oeste e Sudeste), isso ocorre por 

causa da boa relação entre ensino-aprendizagem no ensino de Química, não necessitando, 

assim, de metodologias que possam melhorar esses índices. Outro ponto que pode ser 

considerado é que os professores ou pesquisadores dessas regiões não tenham interesse em 

desenvolver projetos que possam resultar em um artigo ou trabalho para apresentar em um 

evento, originados a partir das experiências vivenciadas em sala de aula. 

Desse modo, pode-se propor como justificativa para as regiões Nordeste e Norte 

apresentarem uma quantidade maior de artigos e trabalhos na literatura são os baixos índices 

educacionais e como forma de melhorar a relação ensino-aprendizagem são elaboradas 

metodologias, onde entres elas estão aquelas que utilizam TICs, a fim de alcançar tal objetivo. 

 

3.5 Aplicação de TICs no Ensino de Química por nível escolar 

Os trabalhos foram separados por nível escolar, de acordo com os parâmetros propostos 

por Reis e Melo (2018): Educação Básica: artigos e trabalhos destinados/aplicados aos alunos do 

Ensino Fundamental e Médio, técnico e professores da rede básica de ensino; Ensino Superior: 

artigos e trabalhos destinados/aplicados aos alunos de graduação (licenciatura e bacharelado). 

Os níveis foram identificados pela leitura do resumo ou metodologia, procurando sempre 

verificar os sujeitos participantes da atividade/pesquisa e a indicação do nível de escolarização 

do mesmo. 

Na figura 5 é apresentada a quantidade de artigos e trabalhos separados por nível escolar 

com enfoque em TICs no ensino de Química: 

 

Gráfico 5 - Artigos e trabalhos separados por nível escolar. 

 
Fonte: os autores (2019). 
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A análise do gráfico mostra que a maior quantidade de artigos e trabalhos são destinados 

e/ou aplicados na Educação Básica, totalizando um total de 233, entre trabalhos e artigos, 

representando cerca de 77,2% do total de trabalhos com enfoque em TICs. Isso mostra que há 

uma maior necessidade, por parte dos autores/pesquisadores que publicam em revistas ou 

apresentam trabalhos em eventos, na utilização de TICs, isso acontece, acredita-se, pelo fato de 

haver uma grande quantidade de alunos que manifestam desinteresse pela disciplina de Química 

na educação básica, portanto como forma de melhorar a relação ensino-aprendizagem há essa 

demanda.  

Além de englobar esse universo dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e 

Técnico, há também artigos e trabalhos que são produzidos a fim de mostrar o interesse da 

utilização de TICs no ensino de Química por parte dos professores da rede básica de ensino, 

como exemplo, tem-se o trabalho apresentado por Palheta Junior et al. (2018) onde verificou-se 

que a utilização de softwares nas aulas estimulam mais os alunos a estudarem, além de tornar a 

aula mais dinâmica, segundo os professores que utilizam softwares, mas mesmo tendo esses 

resultados positivos os professores enfrentam dificuldades relacionadas a suporte necessário 

em termos de instalações para executarem as atividades propostas. 

O Ensino Superior apresenta-se com uma quantidade de artigos e trabalhos inferior, 

quando comparado com a Educação Básica, com apenas 69 representando aproximadamente 

22,8%. Em geral, alguns artigos e trabalhos tratam de TICs que foram aplicadas a fim de 

promover a conscientização da formação de futuros professores, como é citado no trabalho de 

Santos et al. (2015) o principal objetivo era de fazer com que os educadores em formação 

fizessem uma auto reflexão  “sobre os conteúdos com os quais trabalham, tentando reconhecer 

a importância dos conhecimentos prévios [...], principalmente no uso de novas tecnologias em 

sala de aula”.  

 

4.CONCLUSÃO 

A partir do estudo realizado no presente trabalho, foi possível verificar e quantificar os 

artigos publicados em revistas e trabalhos apresentados em eventos, entre os anos de 2015 e 

2018 (na literatura mencionada na metodologia), cujo o foco temático era a utilização de TICs no 

ensino de Química, sendo 2.418 e 302, respectivamente. 

Observou-se que a maior quantidade de artigos e trabalhos, que utilizavam TICs ou 

falavam sobre, foi oriunda do ano de 2015. Já em relação a revista ou evento, o que mais teve 

publicações com uso de TICs dos eventos foi o CBQ, cerca de 49,7%, e no caso das revistas foi a 

Química Nova na Escola, com 6,9%. Além disso, das TICs a mais utilizada foi o video e a região de 

onde houve o maior número de trabalhos e artigos oriundos foi o nordeste. Notou-se que, 
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classificando os trabalhos por nível escolar, os trabalhos destinados a Educação Básica somaram 

233 trabalhos, ou seja, 77,2% de 302. 

De maneira geral, verificou-se que objetivo do trabalho proposto foi alcançado, 

mostrando assim, uma prospecção do uso de TICs, nos últimos anos, em algumas revistas e 

eventos selecionados para o estudo. 
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Capítulo 15 

PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO ACERCA DO PAPEL DO PROFESSOR DE BIOLOGIA 

NA POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA FRENTE À DISSEMINAÇÃO DE FAKE NEWS 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma breve discussão sobre a importância da popularização da ciência na 

perspectiva do papel dos professores de ciências e de biologia, considerando a percepção dos discentes 

da área de licenciatura em ciências biológicas. Sendo uma área com uma vasta quantidade de conceitos 

que podem ser mal interpretados e amplificados com o fácil acesso às informações, o professor é um dos 

elos entre a comunidade cientifica e o público geral. O professor deve formar cidadãos capazes de 

pensar criticamente, evitando a circulação das chamadas fake news, um problema que atinge a sociedade 

e que ganhou força na atualidade. Para a pesquisa, foi utilizada como instrumento de coleta de dados um 

questionário de cunho quantitativo. Os resultados mostraram que, para os discentes, a popularização da 

ciência é importante principalmente por aproximar o conhecimento científico do público (83%) e que eles 

se sentem preparados para isso, mesmo não sendo um assunto tratado durante a graduação. 

Palavras-chave: popularização da ciência, percepção, fake news, biologia. 

 

INTRODUÇÃO 

O termo “popularização da ciência” teve seu surgimento no século XIX, na França, como 

conceito alternativo da “vulgarização da ciência”, expressão essa, que pode estar relacionada 

com a ideia pejorativa de vulgaridade, vulgar. Esses termos, juntamente com "divulgação" e 

                                                           
1
 Graduanda em ciências biológicas- UFPE-CAV e-mail: bruna15maria92@gmail.com  

2
 Graduanda em ciências biológicas- UFPE-CAV e-mail: adriellybarbosa993@gmail.com  

3
 Graduanda em ciências biológicas- UFPE-CAV e-mail: julianapereiraa98@gmail.com  

4
 Graduanda em ciências biológicas- UFPE-CAV e-mail: palomadesantanasantos@gmail.com  

5
 Prof° Dr. Do núcleo de ciências biológicas- UFPE-CAV e-mail: Gilmar.ufpecav@gmail.com  

mailto:bruna15maria92@gmail.com
mailto:adriellybarbosa993@gmail.com
mailto:julianapereiraa98@gmail.com
mailto:palomadesantanasantos@gmail.com
mailto:Gilmar.ufpecav@gmail.com


 

 

210 

 
 
 
RELATO DOS PROFESSORES SOBRE OS DESAFIOS DA ATUAÇÃO DOCENTE EM DIFERENTES CONTEXTOS 

 

"alfabetização científica", confundem-se até hoje quando se refere à propagação do 

conhecimento científico. 

 

Popularização é o ato ou ação de popularizar: tornar popular, 

difundir algo entre o povo. O que remete a dois novos conceitos 

também problemáticos, o conceito de popular: agradável ao povo; 

próprio do povo ou destinado ao povo e ao conceito de povo: 

“vulgo, massa, plebe, multidão, turba, ralé ou escória. ” 

(GERMANO, 2007) 
 

No Brasil, a criação do departamento de difusão e popularização da ciência e tecnologia, 

criado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, contribuiu para a promoção do tema, com a 

implementação de políticas e programas na área, como a criação da SNCT- Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia, realizada no mês de outubro, com o apoio de secretarias  estaduais e 

municipais, instituição de ensino e pesquisa, empresas de base tecnológicas, escolas, órgãos 

governamentais, agências de fomento, sociedade científica, espaços científico-culturais e 

entidades da sociedade civil. Também foram criados os Centros e Museus de Ciência e 

Tecnologia que são espaços de preservação e fortalecimento do conhecimento cientifico, além 

das feiras e olimpíadas científicas. 

 

 A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2019 

estabelece a promoção da melhoria da educação cientifica, a 

popularização da C&T e a apropriação social do conhecimento 

como estratégia associada para que possamos atingir o objetivo 

de desenvolver e difundir conhecimento e soluções criativas para a 

inclusão produtiva e social, a melhoria da qualidade de vida e o 

exercício da cidadania (MCTIC, 2016).  

 

Para Muller (2002), a popularização da ciência é o processo de transposição das ideias 

contidas em textos científicos para os meios de comunicação populares. Existe uma necessidade 

de educar a população em geral para que possam reconhecer e separar fontes científicas de 

informações triviais ou falsas. Nos últimos anos, a disseminação das chamadas fake news têm 

levantado diversas discussões sobre a importância da educação científica no meio escolar e na 

comunidade em geral, alertando a população sobre os impactos negativos que esse tipo de 

notícia implica. Embora a propagação de notícias falsas seja um problema antigo, a internet 

impulsionou a sua circulação, efeito chamado de viralização.  
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Diante desse problema, a escola, por meio do ensino de ciências é um importante espaço 

voltado para o “fazer ciência”.  

A educação em ciências por sua vez, tem por objetivo fazer com 

que o aluno venha a compartilhar significados no contexto das 

ciências, ou seja interpretar o mundo desde o ponto de vista das 

ciências, manejar alguns conceitos, leis e teorias científicas, 

abordar problemas raciocinando cientificamente, identificando 

aspectos históricos, epistemológicos, sociais e culturais das 

ciências. (MOREIRA, 2004, p.1) 

 Historicamente, as modificações na estrutura do currículo de ciências contribuíram para o 

ensino por investigação, facilitando a incorporação da ciência palpável aos alunos, diferente do 

ensino que relacionava o ensino de ciências com a formação de cientistas. Em seu livro “O 

professor e o currículo das ciências”, Krasilchik (1987) afirmou que:  

Uma das importantes transformações que ocorreu a partir dos anos 

sessenta, na estrutura curricular do ensino das ciências, deveu-se, como é 

natural, às transformações políticas e sociais que se sucederam naquela 

época. Nesse período, os grandes projetos passaram a incorporar mais um 

objetivo – permitir a vivência do método científico como necessário à 

formação do cidadão, não se restringindo mais apenas à preparação do 

futuro cientista. Esta nova postura marca uma diferença fundamental em 

relação às etapas anteriores. Começava-se, assim, a se pensar na 

democratização do ensino destinado ao homem comum, que tinha que 

conviver com o produto da Ciência e da Tecnologia e do qual se requeria 

conhecimento, não apenas como especialista, mas também como futuro 

político, profissional liberal, operário, cidadão enfim (KRASILCHIK, 1987, 

pág. 9). 

 

A formação dos professores também passou a sofrer modificações ao longo da história. 

Nóvoa (1992) apud Nascimento diz que “[...] as análises dos saberes docentes possibilitaram 

vislumbrar uma perspectiva que passou a considerar os professores como profissionais 

produtores do saber e de saber-fazer”. A partir da década de 1990, nas propostas pedagógicas 

já se falava sobre as relações entre a ciência, tecnologia e sociedade, orientando os futuros 

professores para desenvolver a capacidade de relacionar esses três pilares, adquirindo a 

habilidade de construir com os alunos os saberes científicos capazes de mudar a sociedade. A 

formação docente reflete diretamente na maneira como a ciência é abordada nas aulas, não 

podendo ser tratada como mais uma matéria escolar, mas como uma ferramenta 
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transformadora disponível a todos. É por isso que os professores têm a missão de ensinar como 

usá-la. 

Ao colocar o processo tecnocientífico no contexto social e 

defender a necessidade da participação democrática na orientação 

do seu desenvolvimento, os estudos CTS adquirem uma relevância 

pública de primeira magnitude. Hoje, as questões relativas à 

ciência e a tecnologia e sua importância na definição das condições 

da vida humana saem do âmbito acadêmico para converte-se em 

centro de atenção e interesse conjunto da sociedade (PELACIOS et 

al., 2003, p.09). 

 

Apesar dos projetos relacionados à CTS, nem todos os cursos promovem a capacidade 

crítica dos discentes, gerando uma defasagem no ensino de ciências no que tange a 

popularização da ciência. Para isso os programas de formação continuada de professores têm o 

objetivo de suprir esse problema. 

É notório que a escola é um importante meio de aproximação da comunidade ao 

ambiente científico, e que o futuro professor tem um papel fundamental na difusão de 

informações e na popularização da ciência. No estudo da biologia isso fica ainda mais evidente 

devido às constantes descobertas, refutação de hipóteses e a relação cotidiana dos alunos com 

os assuntos estudados em sala de aula. 

Popularizar a ciência significa tornar conhecido aquilo que durante muito tempo era 

considerada uma atividade para poucos e incompreensível para muitos. 

Como processo de comunicação dialógica, a “popularização” não é só um 

constante envolvimento de indivíduos em processos coletivos de co-

definição, raciocínio e pensamento crítico sobre ciência e questões 

tecnológicas; mas também é uma democratização persistente da 

produção cientifica e tecnológica, ou seja, trabalho a favor do acesso, 

posse e uso de produção alcançado por uma sociedade que deixam de ser 

individuais ou particulares, para torna-se coletivo (HUERGO, 2001)  

 

Segundo Mueller (2002), a popularização cientifica não é algo fácil, pois é um processo 

complexo e com muitos interesses, com problemas de distorção e manipulação. Neste sentido, 

é necessário que os professores estejam preparados para lidar com uma geração de alunos que 

possuem acesso a vários tipos de informações muito facilmente, que nem sempre são confiáveis 
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ou são tendenciosas. Na escola, o professor é o mediador de informações na sala de aula e tem 

o papel de educar cientificamente os alunos, orientando-os e estimulando o seu senso crítico. 

Torna-se necessário olhar com mais atenção a questão de como os futuros professores 

enxergam essa realidade para poder aprimorar a sua formação docente, já que é de 

fundamental relevância formar, na educação básica, cidadãos capacitados para reconhecer 

informações de cunho verdadeiro e relevante, evitando circulação de notícias inverídicas e o 

retrocesso da ciência, para o bem da população geral. 

O presente trabalho teve por objetivo principal verificar a percepção dos graduandos 

sobre a atuação dos professores de biologia na popularização da ciência na atualidade e seu 

papel como mediador entre a comunidade científica e a população em geral. Buscou-se 

averiguar se o aluno possui conhecimentos sobre o tema e se na sua formação foi instruído para 

tal.  

METODOLOGIA 

Para a pesquisa foi utilizada uma metodologia de análise quantitativa para obtenção dos 

dados. Por meio de um questionário, foram recolhidas respostas de alunos dos 8° e 9° períodos 

do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFPE, do Centro Acadêmico de Vitória (CAV). 

A escolha do questionário foi feita devido à praticidade e facilidade da aplicação do mesmo 

juntamente com o tipo de pesquisa em questão. 

 

A seleção do instrumental metodológico está, portanto, diretamente 

relacionada com o problema a ser estudado; a escolha dependerá dos 

vários fatores relacionados com a pesquisa, ou seja, a natureza dos 

fenômenos, o objeto da pesquisa, os recursos financeiros, a equipe 

humana e outros elementos que possam surgir no campo da investigação 

(MARCONI; LAKATOS, 2010, p.147). 

 

O questionário foi feito através da plataforma do Google formulários, sendo utilizadas 

dez perguntas objetivas para obtenção dos dados. As respostas foram pré-formuladas com os 

itens mais generalizados para facilitar a replicação das respostas, porém com opções para citar 

outro item que não foi apresentado. Doze alunos que estavam cursando os 8° e 9°períodos no 

primeiro semestre de 2019 responderam de maneira voluntária o formulário para a pesquisa. 

Esses alunos, por estarem se encaminhando para a conclusão do curso, já possuem um maior 
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contato com o ambiente escolar por conta dos estágios obrigatórios. A amostra de alunos 

corresponde a aproximadamente 20% do total do público-alvo da pesquisa. 

As perguntas do questionário se resumiam em dois tipos: a percepção deles em relação a 

atuação dos professores na popularização da ciência e a auto avaliação sobre a sua formação e 

suas estratégias metodológicas. 

Quadro 1: Perguntas sobre a percepção dos alunos a respeito da popularização da ciência e da atuação dos 

professores. 

 

1) Para você, qual é a importância da popularização 

da ciência? 

2) O que é mais importante para um professor 

possuir para popularizar a ciência na aula? 

3) Qual a maior dificuldade que você acha que os 

professores encontram em sala de aula? 

4) Você acha que os professores de 

ciências/biologia estão usando adequadamente o 

espaço escolar para promover a divulgação 

científica? 

Fonte: a autora 

Quadro 2: Perguntas auto avaliativas aos alunos sobre estratégias didáticas  

1-Qual desses temas você acredita ter mais 
informações erroneamente disseminadas na 
atualidade? 

2- Quais desses recursos abaixo você utilizaria 
nas suas aulas para apresentar conhecimentos 
científicos aos alunos 

3-Na escala de 1 a 5, o quanto você acha que 
está preparado para transpassar o saber 
científico para o entendimento dos alunos? 

4-Durante a sua formação, você recebeu 
orientações sobre o assunto?   

5- Você acha que a facilidade de acesso à 
informação ajuda no processo da 
popularização da ciência nas aulas? 

6- Você acha importante a formação 
continuada de professores para aprimorar as 
metodologias de divulgação cientifica em sala 
de aula? 

Fonte: a autora 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Com relação a percepção dos entrevistados acerca do papel do professor na 

popularização da ciência, a análise dos dados mostrou que para eles, “formar cidadãos críticos”, 

“diminuir a disseminação de notícias falsas” e “aproximar o conhecimento científico do 

público”, (esta última com 83%), são objetivos que a popularização da ciência visa alcançar. Já 

quando perguntados se os professores utilizam o espaço em sala de aula adequadamente para 

isso, metade dos entrevistados responderam que não e, a outra metade respondeu que talvez.  

Ao serem perguntados qual a maior dificuldade dos professores, 66% responderam que 

elaborar as aulas com base no ensino por investigação era o maior problema. A falta de 
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interesse dos alunos também apareceu entre as respostas com alguma relevância. Além de que 

quando foram perguntados sobre o que é mais importante para um professor possuir para 

popularizar a ciência na aula, 58% responderam que “trazer informações atualizadas e 

contextualizadas” era o mais importante. “Ter uma boa didática”, “saber articular ideias e 

mediar conflitos” e “ter domínio do assunto” também foram citados. 

É perceptível que para eles, apesar de importante em diversos aspectos, a popularização 

da ciência não é tão abordada pelos professores e que o maior obstáculo parece ser a 

dificuldade dos professores em planejar aulas com base no ensino por investigação, já que é 

pensada para também desenvolver as habilidades críticas dos alunos, debatendo informações 

atuais e inseridas no cotidiano do aluno. 

Esses resultados, portanto, são condizentes com o pensamento de SAVIANI (1997) apud 

NASCIMENTO et al, que diz que “ a eficácia do trabalho do professor de ciências está 

diretamente relacionada à capacidade de articular práticas educativas às práticas sociais, ou 

seja, o trabalho desenvolvido nas escolas com o processo de democratização e reconstrução da 

sociedade”. 

 A falta de interesse dos alunos é um espelho dessa dificuldade dos professores, como 

ressaltado por Kupfer (1995, p.79), “[...] o processo de aprendizagem depende da razão que 

motiva a busca de conhecimento”. Portanto, os alunos precisam ser motivados a estudar e que 

eles enxerguem sentido no seu objeto de estudo. 

No bloco de perguntas relacionadas com a auto avaliação e perspectivas de ensino, 

menos de 50% dos entrevistados disseram que foram bem orientados durante a graduação 

acerca do tema. Quando perguntados se eles se achavam preparados para debater o saber 

científico com os alunos, o gráfico 1 mostrou que a maioria se considera em um bom nível. 
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Gráfico 1: escala de 1 a 5 sobre o nível de preparo dos alunos 

 

Fonte: a autora 

 

Apesar disso, vários fatores podem interferir na eficiência da prática docente, não apenas 

a qualificação recebida durante a graduação, como o tempo de experiência, quesito esse que 

falta a grande maioria dos alunos de graduação. 

Outros autores (Huberman 1989; Vonk 1988; Griffin 1985; Feiman-

Nemser e Remillard 1996) lançam a ideia de que os cinco ou sete 

primeiros anos da carreira representam um período crítico de 

aprendizagem intensa da profissão, período esse que suscita 

expectativas e sentimentos fortes, às vezes, contraditórios, nos 

novos professores. Esses anos constituem, segundo esses autores, 

um período realmente importante na história profissional do 

professor, determinando inclusive seu futuro e sua relação com o 

trabalho. (TARDIF & RAYMOND,2000) 

Para os alunos, atualmente, as informações disseminadas erroneamente estão na área da 

saúde, na qual foi citada de forma quase unânime, como observado no gráfico 2. 
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Gráfico 2: temas com mais notícias falsas disseminadas, na opinião deles. 

 

Fonte: a autora 

 

No gráfico abaixo, consta as respostas dos discentes sobre os recursos didáticos que eles 

utilizariam em suas aulas para apresentar conhecimentos científicos aos alunos. 

 

Gráfico 3: itens citados pelos alunos sobre os recursos didáticos que eles utilizariam  

 

Fonte: a autora 
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Uma das perguntas relacionava a facilidade de acesso à informação com o processo de 

popularização da ciência nas aulas. Para essa questão, 75% responderam que o acesso facilitava 

e os outros 25% responderam que talvez. Essa facilidade, claro, deveu-se ao desenvolvimento de 

novas tecnologias. Porém, é importante ressaltar que a tecnologia em si não é a solução de 

tudo. Como afirmado por Moran (2007, p.12), “[...] se ensinar dependesse só de tecnologias, já 

teríamos achado as melhores soluções há muito tempo. Elas são importantes, mas não resolvem 

as questões de fundo”. 

Esses resultados mostram que mesmo a abordagem da importância da popularização da 

ciência não seja tão enfática na formação deles, eles se consideram capazes de desenvolver 

metodologias condizentes com a necessidade de aproximar o conhecimento científico dos 

alunos e reconhecer os desafios e vantagens que o acesso fácil a informação proporciona, 

considerando os aspectos de disseminação de notícias inverídicas que eles mesmos pontuaram, 

que estão ligadas diretamente ao bem da sociedade como um todo, como no caso da saúde. 

A última pergunta foi sobre a importância da formação continuada de professores para 

aprimorar as metodologias de divulgação científica nas aulas. 100% dos discentes responderam 

que acham muito importante essa formação. O que está de acordo com o pensamento de 

Delors (2003, p.160) que diz que “ a qualidade e ensino é determinada tanto ou mais pela 

formação contínua dos professores, do que pela sua formação inicial. ” 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante muito tempo, a formação docente na área de ciências se preocupou em formar 

alunos críticos, questionadores, e isso é muito importante na era atual, na qual todo tipo de 

informação pode ser acessado facilmente. É necessário educar as pessoas para que elas não 

tomem por verdade tudo aquilo que leram ou ouviram, mas fazer com que elas procurem as 

fontes, investiguem, que sejam capazes de contra argumentar uma ideia. 

Visando isso, é imprescindível que os futuros professores da área estejam cientes da sua 

responsabilidade e bem preparados para lidar com os desafios do século XXI, além da geração 

de alunos caracterizados por estarem sempre “conectados”, com uma gama de informações na 
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palma da mão. Portanto, estarem sempre atualizando suas metodologias e as informações que 

eles trazem para a aula é fundamental. 
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Capítulo 16 
 

PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZADORES 

PRÉVIOS A PARTIR DA COLETA DE CONCEPÇÕES INICIAIS DE ESTUDANTES DO 1º ANO DO 

ENSINO MÉDIO SOBRE A FISIOLOGIA DA MEMBRANA PLASMÁTICA. 

 

Adayani Roberta Laquanetti de Souza 1 
Vera de Mattos Machado 2 

 Maria Celina Piazza Recena3 
 

Resumo. O estudo das células apresenta grande importância desde a abordagem no Ensino 
Fundamental ao Médio, fazendo com que os estudantes entendam as relações entre o 
funcionamento das mesmas e os processos vitais de todos os seres vivos. Diante disso, o 
presente trabalho propôs realizar uma pesquisa apoiada na coleta de conhecimentos prévios 
sobre a fisiologia da membrana plasmática com estudantes do primeiro ano do Ensino Médio 
em uma escola da Rede Estadual de Campo Grande -MS. O objetivo foi investigar as concepções 
iniciais apresentados pelos estudantes sobre o tema e propor organizadores prévios que 
possibilite a formação de subsunçores necessários para a compreensão do funcionamento da 
membrana plasmática. A pesquisa de natureza qualitativa e utilizou um teste de conhecimento 
para a coleta de dados. A Teoria de Aprendizagem Significativa contribuiu para esta proposta, 
pois pode possibilitar o processo de aprendizagem a partir dos conhecimentos prévios dos 
estudantes fazendo com que tais conhecimentos sejam pontos de ancoragem para que haja a 
consolidação de novos conhecimentos e que possam relacioná-los promovendo a organização 
dos conceitos e a reformulação quando necessário. Com a análise dos resultados obtidos, 
observou-se que os estudantes tiveram maior facilidade em emitir opiniões com maior número 
de respondentes em relação à questão que se referia ao processo celular relacionado aos 
vegetais, que dependia de observação macroscópica, já em relação à observação microscópica, 
relacionada a ação dos antibióticos sobre as bactérias, verificou-se maior dificuldade em emitir 
opiniões com menor número de respondentes. Com a análise dos resultados conclui-se que a 
proposta de organizador prévio deve considerar primeiramente o nível macroscópico para 
depois abordar o nível microscópico do tema proposto. 

 
Palavras – chave: Membrana plasmática, subsunçores, organizadores prévios. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo de toda a história o estudo e o ensino sobre as células esteve dependente de 

instrumentos específicos para sua observação e visualização. Em sala de aula esta dependência 

se torna agravante para este processo. De acordo com Dutra e Silva (2016), este estudo é 

importante pois permite aos estudantes entenderem como se dão diversos processos vitais e as 

diferenças entre os seres vivos a partir da composição celular. 

 O estudo das células para o Ensino Fundamental tem grande importância, pois permite 

aos estudantes a compreensão do funcionamento dos diferentes seres vivos. A célula configura 

a menor unidade da matéria viva. São as unidades fundamentais dos organismos vivos desde os 

unicelulares aos pluricelulares. Desse modo ao ter a compreensão sobre a constituição, a 

organização e o comportamento celular, poderemos entender importantes funções que 

implicam à preservação da vida (PARDAL et al., 2013). 

 De acordo com os PCN + (2002), o ensino e a aprendizagem da Citologia é a base para o 

estudo da Biologia no Ensino Médio, isso demonstra a relevância em relação a uma abordagem 

do tema de forma significativa possibilitando o entendimento do conteúdo que por vezes é 

trabalhado de forma superficial e focado na memorização (BRASIL, 2002). 

 Segundo Nigro et al. (2007), a dificuldade do ensino– aprendizagem sobre as células 

poder estar relacionado a forma como este conteúdo é abordado em sala de aula, além disso o 

fato de ser uma estrutura microscópica dificulta a abstração e compreensão visto que a maioria 

das escolas não apresentam microscópios disponíveis para este estudo. Oliveira e Silva (2014) 

colaboram com a discussão anterior destacando:  

 

A Citologia é um universo microscópico que exige grande capacidade de abstração e 

imaginação dos estudantes para entendê-la. O ensino deste tema, principalmente 

quando se trata da Membrana Plasmática e seus processos de trocas com o meio 

externo, continua centrado no uso do livro didático com imagens estáticas (OLIVEIRA; 

SILVA, 2014, p. 2025).  

 

Aulas diversificadas, com dinamismo e materiais concretos, que trazem a realidade para 

dentro do ensino das Ciências são importantes para envolver o estudante e consequentemente 

conseguir um bom aproveitamento dentro do que é ensinado, contribuindo para formar 
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cidadãos conscientes, independentes e críticos perante a sociedade. Modelos biológicos 

relacionados ao estudo das células possibilitam aos estudantes o entendimento de processos 

que estão no dia a dia, facilitando o estudo deste conteúdo (ORLANDO et. al., 2009). 

 Esta constatação orientou a formulação da questão que norteou a pesquisa proposta: 

quais as concepções dos estudantes do primeiro ano do Ensino Médio sobre a fisiologia da 

membrana celular? Que objetivou: coletar concepções iniciais sobre a fisiologia da membrana 

plasmática, bem como destacar os subsunçores presentes no pensamento dos estudantes e 

propor organizadores prévios para a compreensão do tema proposto. 

 A Teoria de Aprendizagem Significativa contribuiu para esta proposta, pois possibilita o 

processo de aprendizagem a partir dos conhecimentos prévios dos estudantes, fazendo com 

que tais conhecimentos sejam pontos de ancoragem para que haja a consolidação de novos 

conhecimentos e que possam relacioná-los promovendo a organização dos conceitos e a 

reformulação quando necessário.  

 Trabalhos realizados com sequências didáticas utilizando a Teoria de Aprendizagem 

Significativa destacam que tal teoria é importante para facilitar o aprendizado, Ribeiro e 

Errobidart (2016) descrevem que a proposta de sequência ausubeliana por eles utilizadas para o 

estudo sobre conceitos físicos associados à conservação de alimentos serviu para observar e 

diagnosticar o aprendizado deste conteúdo com estudantes do curso Técnico em Alimentos do 

Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, campus Coxim. Boss et al. (2016) discorrem sobre a 

importância de textos históricos para o desenvolvimento da aprendizagem significativa, 

enfatizando que tais textos são importantes para a obtenção de informações relevantes para o 

processo de ancoragem na construção dos conceitos.  

Por fim, Watanabe e Recena, (2016) acrescentam que a Teoria de Aprendizagem 

Significativa é uma ótima estratégia para a educação e juntamente com mapas conceituais são 

instrumentos de avaliação e mediação de conteúdo. 

 

A TEORIA DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA  

 

 O processo de ensino-aprendizagem descrito pela Teoria de Aprendizagem Significativa 

busca estabelecer relação entre os conceitos já existentes na estrutura cognitiva dos estudantes 

e as novas informações que serão estudadas, assim é possível dar sentido ao que será 

aprendido. Gobara e Caluzi (2016), colaboram com tal discussão, descrevendo que:  
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[...] a aquisição e a retenção de conhecimentos, tais como acontecem no ensino e 

aprendizagem das matérias na escola, são originárias de um processo ativo, integrador 

e interativo entre as ideias relevantes da estrutura cognitiva do estudante e o 

conteúdo da matéria a ser ensinado, cujo produto interacional é a aprendizagem 

significativa (GOBARA; CALUZI, 2016, p. 11).  

 

Moreira (1999) descreve que para Ausubel esse processo de interação utiliza 

subsunçores que servirão de ancoragem para as novas informações, organizando os conceitos 

de forma hierárquica, na qual os elementos específicos são ligados aos mais gerais, produzindo 

os novos conhecimentos. A aprendizagem significativa só ocorrerá quando o conhecimento 

antigo e o novo interagirem formando um produto diferente da união simples dos 

conhecimentos, produzindo um novo conhecimento (GOBARA; CALUZI, 2016).  

 Os subsunçores são os conhecimentos prévios importantes para que a aprendizagem 

seja potencialmente significativa, são formados inicialmente pelo interação da criança com 

objetos, eventos e mediação de adultos, ao decorrer do desenvolvimento humano esse 

processo passa acontecer da interação entre conceitos, que Ausubel chama de assimilação, e 

também pela mediação feita pelo professor (MOREIRA, 2010). 

 Quando os subsunçores não estão presentes ou não são relevantes para que ocorra a 

aprendizagem significativa é possível desenvolvê-los a partir dos organizadores prévios, que são 

materiais de introdução apresentados anteriormente ao processo de aprendizagem. Estes 

organizadores devem identificar e explicar a importância do conteúdo para a aprendizagem 

significativa; dar uma visão geral, mas com alto nível de abstração, destacando as conexões 

importantes; organizar os conceitos hierarquizando-os para que haja possibilidade de 

desenvolver a aprendizagem significativa (MOREIRA, 2008). 

 Para que a aprendizagem seja potencialmente significativa é necessário que ao longo 

deste processo os conceitos sejam organizados de forma que o estudante iniciará com os 

aspectos gerias do conteúdo estudado e à medida que se encaminha o processo ele terá os 

aspectos mais específicos e detalhados, mas essa organização deve possibilitar a interação entre 

tais conceitos, fazendo com que o estudante estabeleça diferenças, semelhanças e até mesmo 

formando novos conceitos sobre o tema abordado. Moreira (2000), descreve estes processos 
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como diferenciação progressiva e reconciliação integrativa, que para Ausubel são processos 

naturais na organização cognitiva dos seres humanos.  

 Neste sentido, Gobara e Caluzi (2016), apresentam quatro princípios que podem auxiliar 

no desenvolvimento de planos de aulas e materiais possibilitando a aprendizagem significativa: 

diferenciação progressiva, a reconciliação integradora ou integrativa, organização sequencial e a 

consolidação. Os dois primeiros se relacionam com a hierarquia entre os conceitos, o terceiro 

possibilita a garantia da coerência entre a diferenciação progressiva e a reconciliação 

integradora e o quarto complementa a organização sequencial possibilitando que haja o 

aprendizado (GOBARA; CALUZI, 2016). 

Ainda em relação a aprendizagem significativa, uma forma de organizar os conceitos 

hierarquicamente, é apresentá-los em mapas conceituais, que para este processo também é 

uma estratégia de avaliação de aprendizagem. Os mapas conceituais são representações que 

demonstram o que foi aprendido organizando dos conceitos gerais para os específicos, fazendo 

relações entre os mesmos. Esta avaliação permite saber como o estudante estrutura, diferencia, 

organiza, relaciona, integra os conceitos estudados. Os mapas conceituais podem ser utilizados 

para obter os conceitos prévios dos estudantes e também para observar como esses conceitos 

irão se reestruturar no decorrer do processo (MOREIRA, 2013). 

 

METODOLOGIA  

 

O trabalhou realizou-se com estudantes do primeiro ano do Ensino Médio de uma Escola 

Estadual de Campo Grande/MS. A pesquisa é de natureza qualitativa que teve por objetivo 

coletar concepções iniciais sobre a fisiologia da membrana plasmática, bem como destacar os 

subsunçores presentes no pensamento dos estudantes e propor organizadores prévios para a 

compreensão do tema proposto. 

Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado um teste de conhecimento sobre a 

fisiologia da membrana plasmática relacionada à situações do cotidiano, composto pelas 

seguintes questões: 

1. Você já reparou que pouco tempo depois de temperarmos a salada, os vegetais 

começam murchar. Visualmente essa observação pode ser feita com tais alimentos, mas 

o que acontece com as células dos vegetais neste momento? 
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2. A prática de exercícios intensos aumenta consideravelmente a produção de suor pelo 

corpo o que gera a perda excessiva de água, neste momento como as células podem 

reagir ao processo? 

3. Alguns antibióticos possuem ações terapêuticas impedindo a duplicação das células, 

fazendo com que sejamos capazes de eliminar esses microrganismos durante o 

tratamento. Como a ação desses medicamentos pode ser eficaz neste processo? 

Durante a aula conversamos brevemente sobre as células, suas estruturas e funções para 

que os estudantes pudessem retomar este assunto que foi trabalhado no Ensino Fundamental, a 

partir deste momento solicitou-se aos estudantes que respondessem as atividades descritas 

anteriormente. Com as respostas obtidas, destacou-se os subsunçores apresentados pelos 

estudantes e propôs-se a organização do desenvolvimento de organizadores prévios para 

ocorrer o processo de ancoragem importante na Aprendizagem Significativa, conforme descrito 

por Moreira, (2000), a organização da aprendizagem a partir do que já sabemos é o principal 

fator da obtenção significativa de novos conhecimentos. 

 

RESULTADOS  

 

  As atividades foram realizadas com as três turmas do 1º Ano do Ensino Médio Noturno 

existentes na escola. No dia em que houve a coleta das concepções iniciais ocorreram alguns 

contratempos: os estudantes estavam envolvidos com atividades da disciplina de Biologia, 

solicitadas pela professora responsável, a qual atribuiria uma nota nesta atividade, então 

aqueles que não haviam terminado em casa acabaram utilizando a aula para terminar, por este 

motivo, muitos não concluíram a atividade proposta.  

A partir do que foi respondido nas questões destacou-se algumas noções apresentadas 

pelos estudantes que podem ser consideradas como subsunçores para o desenvolvimento do 

conteúdo. Conforme observado nos Quadros 1 e 2, a maioria dos estudantes demonstraram 

entender que as células possuem água e podem perdê-la em alguns processos, como o caso da 

perda de água pelas células dos vegetais, abordada na questão um e a perda de água pelas 

células humanas, abordada na questão dois.  

Ainda, em relação a questão inicial, observou-se que os estudantes tiveram maior 

facilidade em emitir opiniões com maior número de respondentes, pois se referia ao processo 

celular relacionado aos vegetais, que dependia de observação macroscópica, por esse motivo 
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apresentam diversas possibilidades para o que foi exposto na questão, como a relação da perda 

de água a perda de nutrientes, a relação dos temperos com a perda de água pelas células e 

outros conforme o Quadro 1. 

 

 
Você já reparou que pouco tempo depois de temperarmos a salada, os 

vegetais começam murchar. Visualmente essa observação pode ser feita com 
tais alimentos, mas o que acontece com as células dos vegetais neste 

momento? 
 

Noções presentes nas respostas dadas pelos 
estudantes  

Quantidade de estudantes 
por resposta 

As células morrem  25 

A célula possui água  25 

As células murcham por perderem água  11 

Perda de nutrientes por perder água 1 

Noção de que as substâncias/temperos interferem 
no funcionamento das células 19 

O sal mata a célula  2 

O sal faz a célula murchar 3 

O sal tira a água das células  3 

Osmose 1 
Quadro 1. Descrição das noções conceituais em relação a questão número um. 

 

A medida que se propôs uma reflexão a nível microscópico, houve menor frequência de 

respostas e os estudantes apresentaram maior grau de dificuldade em relação ao conteúdo. Isso 

se aplica em análise ao que foi solicitado na questão dois, que se referia a produção e eliminação 

de suor pelo corpo durante a prática de atividade física (Quadro 2) e também a questão 3 que 

relacionava a utilização de antibióticos ao tratamento de doenças (Quadro 3).  

Ao observar o Quadro 2, verificou-se que os estudantes acreditam que a perda de água 

ocorre por meio das células, que estas células estão envolvidas na funcionamento do corpo, mas 

apenas cinco estudantes relacionam a produção de suor a um processo que ocorre nas células.  

 
A prática de exercícios intensos aumenta consideravelmente a produção de 

suor pelo corpo o que gera a perda excessiva de água, neste momento como 
as células podem reagir ao processo? 

 

Noções presentes nas respostas dadas pelos 
estudantes 

Quantidade de estudantes 
por resposta 

As células perdem água 16 
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As células estão relacionadas ao funcionamento 
do corpo 14 

As células produzem suor 5 

As células perdem nutrientes 1 

As células morrem 4 
Quadro 2. Descrição das noções conceituais em relação a questão número dois. 

 

Quadro 3. Descrição das noções conceituais em relação a questão número três. 

 

 Já em relação à observação microscópica, relacionada a ação dos antibióticos sobre as 

bactérias, verificou-se maior dificuldade em emitir opiniões com menor número de 

respondentes, provavelmente porque além das bactérias serem microscópicas, geralmente não 

se conhece o real motivo do tratamento com os antibióticos, novamente demonstrou-se 

dificuldade em relacionar o nível celular nas proposições feitas. (Quadro 3). 

Colaborando com o que foi encontrado como resultado nesta pesquisa, Oliveira (2015), 

descreve que a dificuldade em trabalhar com os fenômenos de transporte da membrana 

plasmática está relacionada aos conceitos microscópicos que exigem grande concentração dos 

estudantes, assim torna-se um tema, considerado por eles, de grande complexidade.  Além 

disso, Oliveira e Silva (2014), abordam que a dificuldade se relaciona ao fato de compreender 

 
Alguns antibióticos possuem ações terapêuticas impedindo a duplicação das 
células, fazendo com que sejamos capazes de eliminar esses microrganismos 

durante o tratamento. Como a ação desses medicamentos pode ser eficaz 
neste processo? 

 

Noções presentes nas respostas dadas pelos 
estudantes 

Quantidade de estudantes 
por resposta 

Relação com o sistema imunológico 1 

Os antibióticos impedem as células de se 
multiplicarem 1 

Os antibióticos impedem as células de se 
fortalecerem 1 

Os antibióticos matam as células que causam 
doenças 9 

Antibióticos eliminam bactérias 2 

O antibiótico afeta o DNA, impedindo a 
reprodução 1 

O medicamento impede as células de crescerem 1 

As bactérias evaporam 1 

Os medicamentos curam a doença 1 
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que algo microscópico constitui e controla o organismo e acrescentam ainda que os estudantes 

consideram complexo imaginar e visualizar o processo a partir de imagens estáticas.  

 

CONCLUSĀO 

A partir dos resultados encontrados percebeu-se que a medida que apresentam 

dificuldade em refletir sobre as situações propostas, e quando as questões exigiam relacionar o 

processo microscópico ao macroscópico as respostas eram mais diretas e com poucas 

características em relação ao processo analisado pelos estudantes e também as noções 

conceituais eram mais confusas, demonstrando que os organizadores prévios precisam 

possibilitar a reflexão no nível microscópico. 

Então propõem-se ao professor os seguintes princípios para que proporcione aos 

estudantes o desenvolvimento de organizadores prévios para que possa ocorrer a 

aprendizagem significativa do conteúdo: 

1. Inicialmente, para facilitar a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa, sugere-se 

retomar o processo de osmose que ocorre com as verduras quando mergulhadas em uma 

solução de água e sal. Para esta etapa indica-se a utilização de um vídeo “Osmose – célula 

vegetal” que retrata este processo, disponível no seguinte link: 

https://www.youtube.com/watch?v=NxWhCOMH4-0  

2. O vídeo é dividido em três partes, indica-se a pausa entre uma parte e outra para que haja a discussão 

dos conceitos trabalhados no vídeos, tipo dos meios (hipertônico, hipotônico, isotônico), solvente, 

soluto e outros pertinentes ao processo em questão.  

3. Ainda em relação ao processo de osmose, sugere-se ao professor que proponha aos estudantes uma 

atividade experimental utilizando ovo cozido para discutir a permeabilidade da membrana. Indica-se a 

proposta disponível no seguinte link: https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-

ensino/osmose-no-ovo.htm. Como a atividade experimental tem um tempo de duração de um 

dia, sugere-se que o professor prepare com os estudantes a solução descrita no portal acima 

citado, questionando-os sobre o que poderá ocorrer com o ovo que será utilizado na 

atividade. Indica-se ainda que disponibilize um ovo que já tenha passado pelo processo de 

osmose, novamente questionando o motivo das mudanças ocorridas.  

4. Ao final destas atividades sugere-se a construção de mapas conceituais para que possa 

verificar de que forma os estudantes estão construindo o conhecimento sobre osmose para 

que possam discutir a estrutura da membrana e os outros tipos de transporte.  

https://www.youtube.com/watch?v=NxWhCOMH4-0
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/osmose-no-ovo.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/osmose-no-ovo.htm
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5. A medida que são trabalhos conceitos mais específicos, indica-se a utilização de imagens da 

membrana plasmática para que os estudantes possam identificar os constituintes da 

membrana e a relação com o transporte discutido na etapa anterior e assim podem 

desenvolver subsunçores para que haja a ancoragem entre os conceitos estudados e os 

outros tipos de transporte realizados pela membrana plasmática. 

6. Novamente indica-se a retomada ao mapa conceitual construído anteriormente, 

acrescentando informações sobre a estrutura da membrana que permiti a ocorrência da 

osmose.  

7. Na etapa final indica-se a utilização de um vídeo que aborda tipos de transporte através da 

membrana, proporcionando aos estudantes visualização de como o processo ocorre, 

disponível no seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=-CaPKp-B8jQ  

8. Após a etapa final sugere-se uma nova retomada ao mapa para organizar as informações 

estudadas a partir do vídeo.  
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Capítulo 17 
 

RELATO DE PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS NO 

ENSINO DE QUÍMICA 

Tiago Linus Silva Coelho1 
Darlisson Slag Neri Silva1 

Juracir Francisco de Brito2 
 Celyane Alves Piauilino3 

 

RESUMO: Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio enfatizam a importância de que a 

escola incorpore o uso das novas tecnologias nos diferentes contextos do processo de ensino e 

aprendizagem, dessa forma associando as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) em conjunto 

com os jogos lúdicos tornou-se possível a criação de um software educacional como ferramenta didática 

que auxiliará docentes e discentes acerca dos conteúdos de Separação de Misturas. Neste contexto, o 

presente trabalho teve como objetivo avaliar os relatos dos professores de ensino médio sobre a 

contribuição do software “Quimemória” como ferramenta didática para uma aprendizagem mais 

significativa relativa aos processos de separação de misturas. A pesquisa trata de uma abordagem 

qualitativa desenvolvida com duas turmas de 1º ano do ensino médio e dois professores que ministram 

aulas nas mesmas, ambos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI campus 

Picos situado na cidade de Picos-PI. Os professores relataram que houve melhora no aprendizado, com a 

porcentagem de aproveitamento mais significativa na Turma A, resultando num total de 84,61% de alunos 

com notas aprovativas, ou seja, igual ou superior a sete, ficando com média 8,06, quando comparadas 

com a Turma B com um total de 50,00% com notas aprovativas e média de 6,50. De acordo com os 

relatos dos professores, pode-se concluir que a utilização do software educativo Quimemória no ensino 

de química é um importante aliado, contribuindo para o desenvolvimento de uma aula mais lúdica, 

melhorando a assimilação dos alunos nos processos de separação de misturas e com isso tornar o 

aprendizado de química mais prazeroso. 

Palavras-chave: Relato de professores, Ensino de Química. Jogos Didáticos 

 

                                                           
1 *E-mail: tiagolinusquimico@gmail.com 

1Mestre em Química Analítica - UFPI.  
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1. Introdução  

A química apresenta um papel importante em todas as ciências exatas e da terra, 

entretanto, costuma ser considerada demasiada complicada e abstrata por apresentar 

conceitos a nível microscópicos que necessitam de abstração para seu entendimento (MENDES, 

et al., 2010). Segundo Silva et al. (2012) “o ensino de química tem passado por momentos de 

intensa reflexão, devido aos elevados índices de reprovação e evasão, pois as aulas de química 

são vistas pelos alunos como algo maçante, com memorização de conceitos e fórmulas”. 

Vários estudos revelam que o ensino de química ainda é ministrado de forma 

tradicional, centralizando-se na memorização de fórmulas e cálculos, totalmente desvinculados 

do dia a dia e da realidade dos alunos. A Química torna-se uma matéria monótona, fazendo com 

que os próprios estudantes questionem o porquê de estudá-la (SILVA et al., 2010). 

De acordo com Callegario et al. 2010 a escola deve trabalhar a realidade dos alunos além 

de transformá-los em cidadãos conscientes, onde o processo de aprendizagem deve ser 

mediado pela ação do professor com o uso de novas metodologias e tecnologias que podem 

despertar o interesse em aprender a cada dia. Segundo Campos et al. 2009 a aprendizagem 

significativa de conhecimentos é facilitada quando os assuntos tratados em sala de aula tomam 

a forma aparente de atividade lúdica, já que os alunos ficam entusiasmados ao aprender de uma 

forma mais interativa e divertida.  

O reconhecimento e a valorização do uso de uma abordagem prática complementar ao 

ensino teórico no ensino médio, mediada por instrumentos didáticos lúdicos e a tecnologia, são 

imprescindíveis na tentativa de propiciar uma aprendizagem significativa, contextualizada e 

menos abstrata ao cotidiano do aluno, além de dinamizar a prática docente. Para Tavares (2008) 

em uma aprendizagem significativa não acontece apenas a retenção da estrutura do 

conhecimento, mas também há o desenvolvimento da capacidade de transferir esse saber para 

a sua possível utilização em um contexto diferente daquele em que ela se concretizou. 

As aulas expositivas baseadas na simples memorização de nomes e fórmulas tem-se 

mostrado ineficientes para o ensino significativo de Química. É necessário fazer uma reflexão 

para decidir a extensão do conteúdo em Química a ser abordado e de que maneira utilizar as 

diferentes ferramentas didáticas que possam contribuir para uma aprendizagem mais 

significativa. E o professor é o mediador principal desse evento, com a responsabilidade de 

assumir o seu papel e procurar meios para a promoção de uma educação efetivamente 
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significativa, com isso, apresenta-se nesse capítulo os principais relatos de professores de 

química sobre a utilização de uma metodologia baseada em um software “Quimemória” para a 

promoção do ensino de química no conteúdo de separação de misturas. 

 

2. Fundamentação Teórica 

 

De acordo com Soares (2008), o ensino de Química quando se propõe a trabalhar com 

jogos e atividades lúdicas é uma forma de divertimento aliada à aprendizagem, para também 

quebrar a formalidade entre alunos e professores além de socializá-los e fazê-los construir 

conjuntamente o ensino. Melo (2005) afirma que o lúdico é um importante instrumento de 

trabalho, o mediador, no caso o professor deve oferecer possibilidades na construção do 

conhecimento, respeitando as diversas singularidades. Essas atividades quando bem exploradas 

oportunizam a interlocução de saberes, a socialização e o desenvolvimento pessoal, social e 

cognitivo. 

Em busca de uma proposta que permitisse não só o aprendizado dos alunos na 

disciplina de Química, mas o fomento de uma formação científica mais significativa e segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNs) que enfatizam a importância de 

que a escola incorpore o uso das novas tecnologias nos diferentes contextos do processo de 

ensino e aprendizagem, dessa forma associando as Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TICs) em conjunto com os jogos lúdicos tornou-se possível a criação de um software 

educacional como ferramenta didática que auxiliará docentes e discentes acerca dos conteúdos 

de Separação de Misturas (BRASIL, 2000). 

Braathen (2012) afirma que para que o professor possa ensinar bem, é necessário que 

ele saiba bastante sobre o fenômeno de aprender e, ainda, como os diferentes estudantes 

aprendem e quais são as condições necessárias para que uma aprendizagem significativa e que 

valha a pena possa acontecer. “A aprendizagem significativa pode assumir diferentes definições 

em função da teoria a que for associada. 

A respeito dos dois tipos de aprendizagem que Ausubel destaca, sendo uma a 

aprendizagem significativa e a outra a aprendizagem mecânica ou memorística, de acordo com 

Braathen (2012) a primeira ocorre quando algo é aprendido e não relacionado ao que já é 

conhecido pelo aprendiz em seu cotidiano. A segunda, por sua vez, é o que ocorre quando um 
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novo conhecimento se incorpora, por assim dizer, com ao conhecimento já existente na 

estrutura cognitiva, com o qual se relaciona e seja relevante em relação ao que já é conhecido. 

Na química, o grau de abstração ainda se encontra muito presente, várias vezes os seus 

conceitos são difíceis de absorver, distante da realidade vivenciada o que é desmotivador para 

os alunos. Dessa forma, a química abordada no ensino médio, em geral, é distante da realidade 

dos estudantes, tornando-se pouco significativa. Normalmente o ensino de química vem sendo 

considerado pouco atrativo pelos alunos. Tais fatos descritos sugerem a necessidade de mudar 

ou implementar novas estratégias metodológicas, os jogos lúdicos didáticos vêm sendo 

utilizados como recursos pedagógicos por professores que acreditam que os mesmos ajudarão 

na aprendizagem e, também, a dinamizar suas aulas, tornando-as mais atrativas. 

Para Fialho (2008), os jogos possuem a vantagem de, ao mesmo tempo em que 

ensinam, divertem, a outra vantagem dos jogos é que tanto crianças quanto adultos gostam de 

brincar e de jogar. O ato de brincar é uma das formas significativas de aprendizado durante a 

infância ou até mesmo na fase adulta. 

Segundo Soares (2008), “no ensino de Química quando se propõe jogos e atividades 

lúdicas, propõe-se uma forma de divertimento junto com a aprendizagem, para também 

quebrar aquela formalidade entre alunos e professores além de socializá-los e fazê-los construir 

conjuntamente o ensino”. Cunha (2012) afirma que “no ensino de ciências e, mais 

especificamente, no ensino de química, os jogos didáticos podem e devem ser utilizados como 

recurso didático na aprendizagem de conceitos”. 

Para Cunha (2012) “jogos didáticos, quando levados à sala de aula, proporcionam aos 

estudantes modos diferenciados para aprendizagem de conceitos e desenvolvimento de 

valores. É nesse sentido que reside a maior importância destes como recurso didático”. Os jogos 

educativos utilizados de maneira correta são uma excelente ferramenta para melhorar o 

aprendizado dos educandos em sala de aula. 

É nesse contexto que o jogo didático adquire espaço como instrumento motivador para 

a aprendizagem de conhecimentos químicos à medida que propõe estímulo ao interesse dos 

discentes. De acordo com Soares (2008) o jogo surge como uma alternativa para o professor, 

como modo de motivar o aluno para o estudo da química, tirando-o de uma atitude passiva em 

sala de aula, facilitando o processo de ensino-aprendizagem. Aprender brincando contribui 

também, para quebrar a formalidade entre alunos e professores além de socializá-los e fazê-los 
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construir conjuntamente a aprendizagem. Diante do exposto o emprego do lúdico no ensino de 

química torna-se nesta perspectiva singularmente significativo (SOARES, 2004). 

Ausubel pesquisa sobre como as pessoas aprendem, nesse processo ele mostra duas 

maneiras que as mesmas têm de se aprender, que são: Aprendizagem Mecânica e 

Aprendizagem Significativa. Quando o aprendiz se depara com um novo corpo de informações 

pode decidir absorver esse conteúdo de maneira literal, e desse modo a sua aprendizagem será 

mecânica, pois ele só conseguirá simplesmente reproduzir esse conteúdo de maneira idêntica a 

aquela que lhe foi apresentada. Nesse caso não existiu um entendimento da estrutura da 

informação que lhe foi apresentada, e o aluno não conseguirá transferir o aprendizado da 

estrutura dessa informação apresentada para a solução de problemas equivalentes em outros 

contextos (TAVARES, 2008). 

De acordo com as palavras de Ausubel, Novak e Hanesian (1980), a aprendizagem 

significativa “consiste na aquisição duradoura e memorização de uma rede complexa de ideias 

entrelaçadas que caracterizam uma estrutura organizada de conhecimento que os alunos 

devem incorporar em suas estruturas cognitivas”. 

Dessa forma a aprendizagem significativa é importante para o ensino de química, pois é 

preferível à aprendizagem mecânica, onde constitui um método mais simples, prático, eficiente 

e o conhecimento que é adquirido de maneira significativa é absorvido e lembrado por um 

período de tempo maior que numa aprendizagem mecânica 

3. Metodologia  

 

Para a coleta de dados utilizou-se questionário, em que a análise deu-se através do 

programa estatístico graph pad prisma 5.0 e foi fundamentada na metodologia de análise 

proposta por Bardin (1977), que define a análise de conteúdo com o um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações visando obter por procedimentos ordenados e objetivos de descrição, 

indicadores que permitam o tratamento da informação contida nas mensagens.  

No que tange o desenvolvimento da pesquisa, o estudo aconteceu na cidade de Picos-PI 

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI Campus Picos, situado na 

rua projetada s/n, bairro pantanal, CEP: 64600-000. O período de realização da coleta de dados 

para a pesquisa foi de setembro a outubro de 2014. 
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O trabalho foi dividido em duas etapas, na primeira etapa foram investigados dois 

professores denominados de professor X e Y, que são atuantes no 1º ano do ensino médio da 

instituição no ano de 2014. O questionário individual conteve cinco questões abertas para cada 

um dos docentes com o objetivo identificar as ferramentas didáticas e as formas de ensino 

aplicadas pelos professores no conteúdo de separação de misturas. 

Para o andamento da pesquisa na segunda etapa, foram ministrados os conteúdos 

acerca de Separação de Misturas em uma aula de 40 minutos durante o segundo semestre do 

ano de 2014. O objeto de estudo foram duas (02) turmas de 1º ano do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) campus Picos, escola pertencente à rede federal 

na cidade de Picos/PI às quais foram definidas como Turma A e Turma B. 

Para a Turma A que chegou ao número total de treze alunos presentes no dia da 

aplicação do software. Foi ministrada uma aula teórica, de forma tradicional, e posteriormente 

foi aplicado no laboratório de informática denominado de life o software educacional 

Quimemória com um tempo total de 25 minutos para os alunos jogarem, sendo solicitado que os 

discentes anotassem a quantidade de vez que eles erravam para concluir o jogo por partida. 

Para a Turma B que teve um total de doze alunos, foi ministrada uma aula teórica da mesma 

forma que a ministrada na Turma A com a mesma duração de tempo, porém não havendo a 

aplicação do software educativo Quimemória. 

Para a concretização da pesquisa, foi aplicado nas duas turmas avaliações contendo as 

mesmas questões sobre o assunto de separação de misturas. De uma forma geral, buscou-se 

comparar a assimilação e apreensão dos conteúdos ministrados em sala de aula nas duas 

turmas, e pra tal fez-se necessário à aplicação de testes individuais com um total de dez 

questões fechadas aos alunos, num total de 13 testes aplicados na Turma A e 12 na Turma B. 

 

4. Resultados e discussão 

 

Para identificarmos as formas de ensino do conteúdo de separação de misturas foi 

necessário a aplicação de um questionário onde as principais respostas estão no Quadro 1. 
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Quadro 1: Respostas apresentadas pelos professores x e y 

Questão Respostas 

 

Quais os recursos didáticos 

que vocês professores 

utilizam ao ministrar o 

conteúdo de separação de 

misturas? 

Professor x: Data show, o livro didático, material para 

realização das aulas práticas. 

Professor y: Costumo utilizar a leitura de um texto que 

esteja relacionado com o tema social que será utilizado 

como tema gerador. 

 

 

 

 

Qual a metodologia 

utilizada para a abordagem 

do assunto de separação 

de misturas? 

Professor x: Costumo utilizar aulas expositivas abordando 

a parte teórica do conteúdo e alguns experimentos 

elucidativos para demonstrar a separação de misturas, 

principalmente para as misturas heterogêneas. Já utilizei 

trabalhos em grupo para a realização de 

experimentações, produção de vídeos sobre este tema. 

Professor y: Normalmente utilizo a contextualização 

utilizando o “Lixo” como tema gerador para as 

discursões.  

 

Quanto tempo você usa 

para abordar o assunto, 

separação de misturas? 

Professor x: Quatro aulas de 50 minutos ( duas teóricas e 

duas com a realização de práticas). 

Professor y: No máximo duas aulas de 50 minutos. 

 

 

 

Você acha que a utilização 

de recursos 

computacionais, podem 

ser usados para auxiliar a 

abordagem do assunto 

separação de misturas? 

Professor x: Sim, atualmente e muito importante à 

utilização de recursos computacionais no ensino de 

química, pois estes viabilizam a apresentação do 

conteúdo demonstrado pontos dos assuntos que muitas 

vezes a explicitação do professor não contempla. Além 

disso, o recurso computacional pode viabilizar a falta de 

material para a realização de experimentos, motivar e 

dinamizar as aulas, apresentar o conteúdo de uma forma 

diferente enriquecendo assim o ambiente de 
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aprendizagem. 

Professor y: Sim, no entanto temos que ter o cuidado de 

não ficarmos preso ao aspecto motivacional da utilização 

dos recursos, mas sim na sua contribuição na construção 

e ou reconstrução dos conceitos abordados. 

 

Ambos os professores relataram que utilizam uma metodologia relativamente 

diversifica para o ensino dos assuntos de separação de misturas. O professor x utiliza aulas 

expositivas, trabalhos em grupo, produção de vídeos e a realização de experimentos em quatro 

aulas de 50 minutos. Já o professor y emprega uma aula contextualizada usando o lixo como 

tema gerador para as discussões em duas aulas de 50 minutos. Podemos observar que tais 

metodologias analisadas não utilizam jogos lúdicos para o ensino de separação de misturas. 

O professor x relata utilizar costumeiramente o aparelho de data show, livro didático e 

materiais para realização de experimentos, o professor y utiliza a leitura de um texto que esteja 

relacionado com um tema social. Diante dos recursos didáticos descritos para o ensino, é 

possível observar que os dois docentes não citam a utilização de ferramentas como softwares 

educativos o que mostra que essa ferramenta ainda pode ser incluída para aumentar os meios 

de se ensinar os processos de separação de misturas. 

Quando perguntado aos professores se eles acham que a utilização de recursos 

computacionais pode ser utilizada para auxiliar a abordagem do assunto separação de misturas, 

os dois professores responderam que “sim” elencando ainda as algumas contribuições para o 

ensino como o suprimento da falta de material viabilizam a exposição dos conteúdos e a 

dinamização das aulas. Através dessas respostas pode-se perceber que a utilização desses 

recursos é viável e podem vir a somar para o ensino destes assuntos, contribuindo assim para 

que as aulas se tornem mais atrativas, prazerosas, melhorando o aprendizado dos discentes. 

Dando prosseguimento ao trabalho foi ministrada uma aula de maneira tradicional que 

não se diferenciassem nas duas turmas em estudo, em seguida foi aplicado o software somente 

na turma A, após a aplicação do jogo foi necessário à aplicação de testes individuais para a 

verificação de aprendizagem dos assuntos abordados. 

Com a análise dos testes aplicados nas duas turmas (Figura 1), os professores relataram 

que a porcentagem de aproveitamento nos testes aplicados foi muito mais proveitosa na Turma 



 

 

242 

 
 
 
RELATO DOS PROFESSORES SOBRE OS DESAFIOS DA ATUAÇÃO DOCENTE EM DIFERENTES CONTEXTOS 

 

A, resultando num total de 84,61% de alunos com notas aprovativas, ou seja, igual ou superior a 

sete, quando comparadas com a Turma B com um total de 50% com notas aprovativas. Este 

resultado mostrou que a Turma A, foi beneficiada com a aplicação da aplicação do software 

educativo Quimemória, pois apresentou um melhor aproveitamento dos alunos, quando 

comparada com a Turma B onde o índice de aproveitamento nos testes foi inferior aos da Turma 

A.  

0 20 40 60 80 100

Turma A com o software

Turma B sem o software

% de notas aprovativas

 

Figura 1: Porcentagem de notas aprovativas nas Turmas "A" e "B" 

 

Na análise do rendimento dos discentes da Turma A dentro do jogo (Tabela 2) pode-se 

constatar um avanço visível a cada partida que se finalizava, fato este comprovado no número 

de erros que vai decrescendo a cada termino de partida, dados esses que nos levam a perceber 

o desenvolvimento do aluno no decorrer do jogo e propor que o mesmo está tendo uma 

aprendizagem relevante com a utilização do software educativo Quimemória.  

Tabela 2: Número de erros por partida dos alunos 

Alunos 1ª partida 2ª partida 3ª partida 4ª partida 

A1 40 erros 26 erros 25 erros 21 erros 

A2 33 erros 27 erros 24 erros 19 erros 

A3 39 erros 32 erros 28 erros 23 erros 

A4 39 erros 30 erros 28 erros 22 erros 

A5 34 erros 25 erros 26 erros 20 erros 

A6 34 erros 26 erros 22 erros 17 erros 

A7 44 erros 32 erros 30 erros 26 erros 
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A8 32 erros 27 erros 24 erros 19 erros 

A9 40 erros 31 erros 28 erros 25 erros 

A10 30erros 31 erros 26 erros 21 erros 

A11 29 erros 19 erros 21 erros 17 erros 

A12 35 erros 30 erros 29 erros  23 erros 

A13 37 erros 29 erros 25 erros 24 erros 

 

Observa-se ainda que na turma onde foi realizada a aplicação do software educativo 

Quimemória uma média de notas mais significativa, sendo na Turma A uma média de 8,07 e na 

Turma B 6,50 (Figura 1). Os professores relataram que houve um maior interesse pelo assunto 

abordado, notas mais altas e alunos mais acessíveis à aula na turma beneficiada com a aplicação 

do software (Figura 2).             Aplicação do Quimemória
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e acordo com Cunha (2012) os jogos vêm sendo indicados como um tipo de recurso didático 

educativo que pode ser utilizado em momentos distintos, como na apresentação de um 

conteúdo, ilustração de aspectos relevantes ao conteúdo, como revisão ou síntese de conceitos 

importantes e avaliação de conteúdos já desenvolvidos. Tais considerações são comprovadas 

acima com os resultados positivos obtidos e nos mostram que o software educativo 

Quimemória é uma ferramenta viável e eficaz para o ensino dos processos de separação de 

misturas. 

 

 

 

Figura 2: Média das notas nas Turmas “A” e “B” 
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5. Considerações finais 

 

Os professores relataram que a aplicação do software educativo Quimemória no ensino 

de química apresentou-se como uma ótima ferramenta didática para atuar como instrumento 

facilitador, motivador e atrativo auxiliando assim na aprendizagem dos processos de separação 

de misturas, uma vez que despertou o interesse, o envolvimento e a participação dos alunos, 

bem como a fixação do conteúdo de forma lúdica. O jogo proposto se mostrou ser de extrema 

importância e eficaz, pois através da análise dos testes foi verificada a turma que foi beneficiada 

com a aplicação do software educativo obteve melhor rendimento o que comprova que o jogo 

facilita a compreensão do conteúdo abordado auxiliando assim numa aprendizagem 

significativa. A utilização de softwares é viável, visto que os professores acham importante a 

utilização desse tipo de recurso e é fácil acesso e manuseio, o aluno e professor podem usar 

esse jogo em casa ou até mesmo em outros ambientes, onde poderá aprender enquanto se 

diverte, sempre com um fim educativo. O mesmo foi desenvolvido para ser utilização como 

ferramenta didática que tem como objetivos a busca do raciocínio, ampliação da concentração, 

possibilitando a construção do conhecimento e aprendizagem significativa dos discentes. 

Conclui-se que a utilização do software educativo Quimemória no ensino de química é 

uma importante ferramenta para aprendizagem significativa, pois proporciona uma aula mais 

dinâmica, maior interesse dos alunos em relação ao conteúdo abordado, uma aula mais atrativa 

e maior interação entre aluno e professor. A aplicação do software Quimemória é uma 

importante ferramenta metodológica de grande relevância na assimilação dos processos de 

separação de misturas e no ensino aprendizado de química, pois os alunos que jogaram no 

software apresentaram uma assimilação mais proveitosa do conteúdo abordado, fato este, 

verificado com o resultado de avaliações inseridas dentro da escola. De um modo geral, essa 

metodologia chama a atenção do aluno, visto que preenchem as lacunas encontradas nas aulas 

monótonas tornando a disciplina mais interessante e atrativa, facilitando assim o ensino 

aprendizado para os discentes e docentes. 
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Capítulo 18 

“ROTEIROS DE APRENDIZAGEM” COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICO-

PEDAGÓGICA NO ENSINO SUPERIOR 

Bruno Gomes de Almeida1  

 

Resumo 

O texto apresenta um relato de experiência de uma proposta didático-pedagógica alternativa: a 
utilização de “roteiros de aprendizagem” como organização dos estudos em turmas do primeiro período 
de cursos de licenciatura em História, Letras e Pedagogia. Desta forma, são apresentadas as principais 
questões conceituais que permearam a elaboração dessa estratégia didática, como os caso da 
“personalização” e da “autonomia” na aprendizagem. Dois dos principais aspectos destacáveis dentro 
da discussão sobre inovação pedagógica em educação ultimamente. Sobretudo, por serem questões 
fundamentais para se pensar experiências de sala de aula que promovam uma aprendizagem mais ativa, 
significativa, contextual. Desta forma, é proposto uma reflexão inicial acerca desta especificidade 
presente em várias propostas pedagógicas hoje em dia, destacando, a partir da experiência pessoal do 
autor, as ressonâncias existentes desta temática no contexto da educação superior privada. Algo que 
contribui para um melhor entendimento do contexto no qual a proposta de utilização de “roteiros de 
aprendizagem” foi implementada. Dando atenção para como ocorreu o processo de construção dessa 
ferramenta didática, assim como, destacando suas principais referências e os resultados obtidos em sala 
de aula.  

Palavras-chave: Personalização na aprendizagem; autonomia; roteiros de aprendizagem; 
aprendizagem ativa 

 

Introdução 

Nos dias atuais, quando se fala em inovação pedagógica na educação, normalmente, 

são pensadas algumas concepções e ideias que têm se tornado verdadeiros lugares comuns na 

discussão. Duas dessas noções estão ligadas às ideias de personalização e autonomia. Se existe 

uma certeza cada vez mais inevitável acerca dos processos de aprendizagem, é o de que, 

definitivamente, cada indivíduo aprende de forma diferente, respeitando seu tempo e evolução 

próprios, ideia presente nos pensamentos de diversos teóricos e educadores ao longo dos 

tempos, como nos casos de John Dewey, David Ausubel, Jean Piaget, Lev Vygotsky, Paulo Freire 

e Howard Gardner, para citar alguns dos mais conhecidos. Especificamente, Freire e Gardner são 

dois autores cujas concepções teóricas se tornaram paradigmas importantes destas questões.  

                                                           
1 Mestre e Doutor em Arte e cultura contemporânea pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
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A teoria das “inteligências múltiplas” de Gardner é uma referência importante dentro 

das teorias da aprendizagem. Proposta em 1983, reflete sobre como a inteligência pode ser 

concebida enquanto capacidade ou potencial para a aprendizagem através de conexões das 

mais variadas. 

Por causa de suas origens biológicas e culturais, histórias pessoais e experiências idiossincráticas, 
os estudantes não chegam à escola como tabulas rasas nem como indivíduos que possam ser 
alinhados unidimensionalmente ao longo de um eixo único de realizações intelectuais. Eles 
possuem tipos diferentes de mentes, com diferentes potencialidades, interesses e modos de 
processar informações. Embora essa variação (um produto da evolução!) inicialmente complique o 
trabalho do professor, ela pode se tornar um aliado no ensino efetivo, se o professor for capaz de 
usar abordagens pedagógicas diferentes, existe a possibilidade de alcançar mais estudantes de 

maneiras mais efetivas. (GARDNER, 2013, P.128) 

 

Em suma, o psicólogo estadunidense defende a ideia de que existem diferentes tipos 

de inteligência, como capacidades específicas de resolver problemas e fazer coisas importantes, 

e que acontecem a partir de variados estímulos. Ele identificou oito diferentes formas: 

linguística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal e sinestésica, intrapessoal, 

interpessoal e naturalista. Cada qual sendo uma maneira específica capaz de proporcionar um 

processo de aprendizagem mais eficaz, de acordo com a predisposição do indivíduo para 

desenvolver um conhecimento sobre determinado assunto através de um “modo de entrada” 

próprio. 

A teoria das “inteligências múltiplas” é um exemplo dos paradigmas teóricos do 

campo das teorias da aprendizagem que atestam com clareza a necessidade de uma maior 

adaptação às demandas e contextos dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem. 

Caminho importante para uma aprendizagem mais personalizada, enquanto um “movimento de 

construção de trilhas que façam sentido para cada um, que os motivem a aprender, que 

ampliem seus horizontes e levem-nos ao processo de serem mais livres e autônomos” (MORAN, 

2018, p.5).  

Essa concepção dialoga bastante com o notório e consolidado pensamento de Paulo 

Freire, sobretudo, no que tange ao propósito de propiciar uma educação que forme para a 

autonomia, para a capacidade do educando de pensar por si mesmo, tendo condições de levar a 

sua “criticidade erigida” para uma, cada vez maior, intervenção no mundo. “Por que não 

estabelecer uma ‘intimidade’ entre saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência 
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social que eles têm como indivíduos?” (FREIRE, 1996, p.30). A sua “pedagogia da autonomia”, 

embora marcadamente potencializadora acerca da dimensão “sócio-política emancipadora” 

presente no ato de educar, também traz ensinamentos menos ambiciosos, porém, igualmente 

relevantes. No que se refere ao processo de ensino e aprendizagem, lança luz sobre alguns dos 

lugares comuns das teorias educacionais mais postos de lado pela prática docente do dia a dia, 

como, por exemplo, o caso de uma maior relação das aulas com o contexto dos estudantes. 

Algo que compactua com um ser mais consciente e interessado em construir os conhecimentos 

que se ofertam e lhe despertam interesse e curiosidade. Fato que, ao longo de um ciclo de 

aprendizagem, lhe dará condições para escolher e estabelecer as suas próprias trilhas de 

estudos. 

Dessa forma, não se pode pensar uma educação inovadora nos dias de hoje, que não 

seja capaz de fomentar de maneira eficaz um ambiente de aprendizagem em que as estratégias 

pedagógicas não se estabeleçam através da autonomia e da personalização. Pressupostos 

essenciais para uma aprendizagem significativa. Algo que permeou a escolha do autor em criar 

“roteiros de aprendizagem” enquanto ferramenta didático-pedagógica capaz de aliar essas 

duas questões na experiência de sala de aula, como será melhor explicado abaixo.   

 

Relato de experiência: uma proposta didático-pedagógica alternativa no ensino superior. 

Os horizontes para uma maior autonomia e personalização no ensino é algo ainda 

bastante distante do que, de fato, ocorre na grande parte das instituições educacionais. A 

grande maioria ainda insiste na máxima de que as aulas, exercícios e avaliações precisam ser 

padronizados para todos, seguindo uma pré-formatação. Marcas fundamentais de uma 

educação que ainda acredita mais nos resultados de uma prática diretiva e instrucional, do que 

colaborativa e autônoma. Embora, obviamente, se saiba que esse contexto tradicional não é 

algo que se deve apenas a questões de crença e convicção. Mas sim, sofrendo interferências de 

fatores muito mais arraigados e complexos, casos, por exemplo, de: capacitação docente, 

gestão pedagógica, gestão escolar, estrutura, logística, etc. 

O ensino superior traz um dos maiores desafios para tais mudanças de mentalidade e 

concepção de educação, concentrando, certamente, alguns dos maiores receios e anseios por 

parte de educadores, educandos e gestores. Sobretudo, no que tange à adoção de práticas 
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pedagógicas que se proponham a redesenhar os modelos de aula, de trabalhos e avaliações, 

além também, dos papeis desempenhados pelos professores e alunos em sala de aula. É normal 

se questionar qualquer alteração que venha a transformar a dinâmica da sala de aula de um 

estágio da educação formal tão decisivo para a vida profissional. Principalmente no Brasil, onde 

há uma forte prevalência, em termos de valor e prestígio, de tradicionais universidades públicas, 

ainda os principais polos de produção científica no país, embora responsáveis por apenas 24,7% 

das matrículas em ensino superior2. O sonho de ingresso numa universidade pública, 

normalmente, faz parte dos anseios de grande parte dos jovens que terminam o ensino médio. 

Oportunidade vista como caminho para uma formação profissional de excelência, e que possa 

ser responsável por uma boa colocação profissional no futuro. Algo que consolida ainda mais a 

imagem de referência e tradição que o ensino superior público detém no Brasil. 

Diante desse panorama, não se torna tarefa fácil questionar os modelos pedagógicos 

adotados na educação superior. Por um lado, pode soar como um contrassenso questionar a 

validade e efetividade das práticas pedagógicas adotadas nas universidades públicas, colocando 

em xeque sua excelência histórica. Por outro, no caso das instituições privadas, é possível 

também se defrontar com certos dilemas a respeito de mudanças dessa natureza.  

Não é possível se criar um perfil único do estudante universitário de IES privadas, no 

entanto, é notório que grande parte de suas vagas são destinadas a estudantes que necessitam 

combinar e harmonizar a relação formação universitária/ mercado de trabalho com maior 

destreza.  Já que beira 80% a parcela de universitários brasileiros de IES privadas ingressantes do 

período noturno3, turno, normalmente, preferencial para aqueles que têm de conciliar os 

estudos com o trabalho. Situação que problematiza ainda mais qualquer tipo de mudança que 

venha a surgir nos modelos educacionais adotados. Afinal, “Será que eu vou conseguir aprender 

assim?”, “Será que vou conseguir passar para frente o que me foi ensinado de maneira 

alternativa?”, “Será que uma abordagem alternativa não irá prejudicar a competitividade da 

minha formação quando no mercado de trabalho?”. Questionamentos como estes são muito 

frequentes nesse perfil de estudante, algo totalmente compreensível, já que qualquer mudança 

pode ter grande impacto no futuro deles, principalmente, por se tratar de um perfil que precisa 

                                                           
2 Ver CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: Notas estatísticas 2017. INEP: Ministério da Educação, 2018.  Fonte: 
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/censo_da_educacao_superior_2017-
notas_estatisticas2.pdf 
3 Idem 
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aproveitar com muita atenção e senso de oportunidade todas as opções de formação 

profissional que se ofertam.  

Desta forma, nota-se um pouco das facetas dos problemas que podem surgir diante 

de propostas de inovação pedagógica na educação superior. Algo que faz com que os desafios 

sejam muito grandes por aqueles que tentam implementá-las. E isso acontece mesmo quando as 

mudanças encontram chancelas na mudança de concepção da própria instituição, como no meu 

caso. No entanto, não deixa de ser recompensador quando nos deparamos com resultados 

eficazes e promissores. 

A minha experiência como docente de cursos de licenciatura (História, Letras e 

Pedagogia) em um modelo pedagógico alternativo4 me fez adotar, com maior planejamento e 

análise, recursos didáticos que pudessem explorar uma maior personalização do ensino na 

experiência de sala de aula. Algo que sempre suscitou desconfianças e incertezas nos 

estudantes, sobretudo no início. Nestas graduações, cada período era lecionado por apenas um 

professor ou, quando a turma ultrapassava 60 alunos, dois professores. A ideia era evitar uma 

organização demasiado compartimentada dos campos do conhecimento a serem estudados em 

cada um dos períodos.  

O equivalente ao primeiro período, no qual eu era o docente responsável, era 

composto por disciplinas tradicionais como “Filosofia da Educação”, “Estudos sociológicos da 

educação”, “História da educação”, “Metodologia científica”, dentre outras que compunham o 

núcleo de estudos interdisciplinar do primeiro período, que englobava alunos dos três 

diferentes cursos. Havia a flexibilidade para remanejar os conteúdos das diferentes disciplinas 

de maneira a compor o currículo de forma mais integrada. Assim, para além da organização 

interdisciplinar dos campos do conhecimento, era também proposto a adoção de metodologias 

ativas. Algo que vinha na esteira de outras transformações pedagógicas em curso na instituição, 

como por exemplo, a divisão dos estudantes por grupos de trabalho e a adoção de tecnologias 

digitais como ferramentas didáticas para a sala de aula.          

Embora muitos sejam os aspectos a serem destacados em razão da organização 

inovadora e alternativa desta sala de aula, o presente texto focará em como a adoção de 

                                                           
4 Fui professor das turmas de 1º período dos cursos de licenciatura de uma faculdade particular no Rio de Janeiro-RJ. 
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“roteiros de aprendizagem”, ao longo do semestre letivo, proporcionou aos estudantes uma 

maior experiência de autonomia e personalização na aprendizagem.  

 

O roteiro de aprendizagem como ferramenta 

A ideia de organização dos estudos a partir de roteiros de aprendizagem é uma 

prática que cada vez mais ganha espaço em instituições de ensino. Certamente, um dos 

paradigmas mais notórios relacionados a essa estratégia didática advém do ensino básico. O 

modelo alternativo da Escola da Ponte5 se tornou uma referência no campo da educação, e tem 

influenciado bastante o contexto educacional brasileiro já há alguns anos. Os casos de 

instituições escolares como a Escola Projeto Âncora e a Escola Municipal Desembargador 

Amorim Lima, ambas em São Paulo, atestam esta influência. 

Um dos intuitos por trás da adoção de “roteiros de aprendizagem” enquanto 

ferramenta diretriz para os estudos dos estudantes na escola portuguesa se deveu ao fato de 

ser um recurso que aperfeiçoa a aprendizagem dos jovens, movendo seus estudos a partir de 

seus interesses pessoais. Em vez de aulas expositivas, a atuação dos professores também 

enquanto “tutores”, com atenção individualizada em vários momentos, tornou-se fundamental 

para que a construção do roteiro pudesse aliar conteúdo programático e interesses pessoais. 

Algo que contribui para que se estabeleçam relações mais claras entre o que é preciso estudar e 

a realidade à sua volta. 

A importância de contextualizar os conhecimentos a serem adquiridos a partir da 

própria vida dos estudantes, levando-se em conta sua realidade sociocultural e interesses 

pessoais, é uma estratégia pedagógica das mais importantes. Pois,  

É importante reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre 
conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa interação é não-literal e não-arbitrária. 
Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos 
prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva. (MOREIRA, 2011, p.14)  

 

                                                           
5 A Escola da Ponte é uma escola localizada em Vila das Aves, em Portugal, que ganhou grande notoriedade a partir dos anos 
1990 e 2000 em razão de sua proposta pedagógica inovadora. Dentro de uma proposta democrática, algumas de suas 
características influenciaram diversos outros projetos educacional, sobretudo no Brasil. Entre elas se destacam: a não divisão 
dos alunos por séries e turmas; a não existência de provas; os alunos se agrupam de acordo por interesses comuns de pesquisa; 
não existem aulas tradicionais; os professores têm um acompanhamento coletivo e individual dos estudantes; os planos de 
estudo são organizados a partir de “roteiros de aprendizagem”; os alunos têm gradativa autonomia para gerir seus estudos; 
entre outras.  
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A teoria da “aprendizagem significativa”, difundida pelo psicólogo e teórico da 

educação David Ausubel, é uma referência fundamental para nortear, sobretudo, ferramentas 

didáticas que proporcionem uma aprendizagem mais eficaz. Pois, como destaca o trecho acima 

de Marco Antônio Moreira, estudioso de Ausubel, para se pensar em uma aprendizagem mais 

eficaz e significativa, é de suma importância refletir de modo a encontrar as melhores soluções 

estratégicas para se estabelecer vínculos entre conhecimentos novos e conhecimentos prévios.  

Desta forma, a utilização dos roteiros de aprendizagem em minhas aulas no ensino 

superior contribuiu para uma experiência de estudos que pudesse ofertar mais autonomia e 

personalização para os estudantes. Além, obviamente, de ser uma estratégia de maior 

proximidade entre os assuntos parte do plano de estudos e os interesses específicos dos 

educandos. 

No entanto, houve uma particularidade na forma como os roteiros foram 

construídos. Ter de lidar com uma turma grande me impossibilitou de adotar uma estratégia de 

elaboração dos roteiros mais individualizada. Por isso, os concebi baseando-me no desenho 

metodológico para o desenvolvimento de PBL6 criado pelo Center for Learning Technologies in 

Urban Schools (LeTUS) (KRAJCIK; SHIN, 2014, p.258). Esta instituição estadunidense é resultado 

de uma ação conjunta e colaborativa das escolas públicas de Detroit, de Chicago e a 

Universidade de Northwestern. Lá, tem-se o objetivo de utilizar a investigação científica e a 

criação de tecnologias da aprendizagem como suporte para experiências de aprendizagem nas 

salas de aulas das escolas públicas das duas cidades. Um intenso e enriquecedor trabalho de 

colaboração entre cientistas e educadores. 

Especificamente a respeito da metodologia PBL, os pesquisadores puderam expandir 

seus entendimentos relativos a como criar ambientes para o desenvolvimento de PBLs de 

maneira a estimular uma experiência mais integrada entre os diferentes campos do 

conhecimento. Assim, reconheceram alguns aspectos essenciais para um resultado mais efetivo 

desta metodologia. Entre eles, o que denominaram como driving questions. Questões que 

devem estar diretamente relacionadas a situações do mundo real, de modo a serem 

                                                           
6 Aprendizem Baseada em Projetos(PBL ou ABP, em português) é uma metodologia ativa de ensino em que os alunos ganham 
conhecimento e habilidades enquanto desenvolvem projetos. A sigla vem do inglês Project Based Learning (PBL). Teve como 
precursor ainda no final do século XIX, a proposta  pedagógica de realização de projetos do educador estadunidense John 
Dewey, baseada em sua concepção “learning by doing” . Em resumo, PBL integra saber e fazer. A metodologia prima pelo 
desenvolvimento de habilidades críticas de pensamento e resolução de problemas nos alunos.  

 

http://inoveduc.com.br/o-que-e/o-que-sao-metodologias-ativas/
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significativas e interessantes aos olhos dos jovens. Elas servem como pontos de partida que 

organizam e conduzem a direção das atividades do projeto a ser desenvolvido, proporcionando 

um contexto em que os estudantes possam explorar seus objetivos de aprendizagem e práticas 

científicas, tentando solucionar os problemas propostos pelas driving questions. É como se uma 

“pergunta problema” tivesse que gerar todo um plano de estudos e pesquisa para ser 

respondida, de modo a fazer com que o processo tenha uma relevância muito grande para 

consolidar os objetivos de aprendizagem pré-determinados pelos docentes. 

Alguns aspectos são enfatizados pelo LeTUS como essenciais na criação das driving 

questions. É fundamental que elas proporcionem uma resolução de problema que seja 

“factível”, em que o objetivo possa ser alcançado. Precisa gerar no estudante o sentimento de 

que a sua resolução “vale à pena”. É importante que seja algo “contextualizado no mundo real” 

e “significativo” para gerar interesse e entusiasmo, e que, obviamente, seja “ético”, não 

gerando prejuízos seja de ordem moral ou material para os indivíduos e ambientes envolvidos. 

Desta forma, a driving question é capaz de gerar outras subperguntas que ajudam a 

preencher os objetivos de aprendizagem. Uma simples pergunta do tipo “Como você pode 

prevenir os seus amigos de ficarem doentes?” pode ser geradora de uma série de assuntos a 

serem estudados. Objetivos de aprendizagem relacionados ao estudo das células, sistemas 

imunológicos, microbiologia, doenças e etc. Para se chegar a esta questão, neste caso 

específico, os professores introduziram os estudantes em leituras e discussões sobre a história 

de um jovem africano que contraiu AIDS e que mais tarde se tornou um ativista de destaque da 

luta a favor da prevenção da doença pelo continente africano. Isto foi um gatilho encontrado 

pelos docentes para suscitar nos jovens interesses pelo estudo do conteúdo programático, só 

que através de um viés que gerasse intimidade e empatia pelo assunto.   

No entanto, como este exemplo é um modelo de implementação de PBL, a própria 

necessidade de resolução já acarreta na elaboração de um “roteiro de estudo” para a 

elaboração dos projetos, levando-se ao alcance dos conhecimentos necessários estabelecidos 

no plano de estudos da turma. Mas com a ressalva de que a elaboração da driving question é 

ajustada pelo professor a partir dos interesses dos estudantes, algo diferente do que fiz. 
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Roteiro de aprendizagem como “micro-projeto” 

Na tentativa de encontrar um modelo ideal para os roteiros de aprendizagem, resolvi 

me inspirar no exemplo do LeTUS, principalmente, em razão da forma como os conteúdos 

obrigatórios poderiam ser problematizados por meio das driving questions. O que me fez optar 

também pela utilização de uma “pergunta problema” a ser solucionada como forma de 

“gatilho”. Optei pela tradução “pergunta norteadora” para denominar as questões-chave do 

meu modelo de roteiro. 

Dessa forma, para cada grupo de conteúdos a serem estudados durante o semestre 

era elaborado um roteiro de aprendizagem. Esse roteiro cumpria a função de apresentar os 

conhecimentos a serem desenvolvidos ora semanalmente, ora quinzenalmente. A frequência 

variava de acordo com o grau de complexidade de determinados assuntos. Em razão da 

proposta pedagógica alternativa, as aulas se davam durante três dias da semana, com duração 

de 3h e 30min cada. Fato que contribuía para que eu pudesse ter um melhor acompanhamento 

da elaboração dos roteiros dos alunos, reconhecendo dúvidas e dificuldades, e auxiliando no 

desenvolvimento das pesquisas. Ou seja, normalmente, os estudantes tinham entre três a seis 

encontros semanais para desenvolverem os seus roteiros de aprendizagem. Deste modo, as 

aulas eram baseadas em um intenso acompanhamento meu junto a cada um dos grupos, em vez 

de um formato apenas pautado em exposição de conteúdos. Essa proposta de aula ia de 

encontro a alguns dos preceitos da “aprendizagem ativa”, em que os discentes ganham maior 

protagonismo e autonomia sobre a sua aprendizagem. Deixa-se de lado uma didática 

meramente instrucional e conteudista para abrir espaço para que os estudantes possam ser 

agentes ativos no processo de construção do conhecimento. 

No entanto, em razão das turmas normalmente se formarem dentro de um número 

entre 50 a 60 alunos, tive que fazer adaptações na forma de elaboração dos roteiros, já que não 

haveria a possibilidade de um acompanhamento prévio individualizado junto a cada grupo, de 

modo a auxiliá-los na elaboração de um roteiro mais personalizado. Por conta da quantidade de 

roteiros a serem produzidos, e também por conta da pouca folga na quantidade de aulas 

disponíveis no semestre, foi necessário seguir certa padronização na elaboração dos mesmos. 

Algo que o distanciou um pouco do modelo de PBL proposto pelo LeTUS. Mas que deu uma 

característica de “micro-projeto” para eles, já que giravam em torno de assuntos próprios da 

realidade dos estudantes, suscitando certo anseio para a resolução das “perguntas 
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norteadores”. Embora não fosse algo que se materializasse em alguma produção concreta ou 

prototipada, mas sim, muito mais uma “resolução” num plano teórico-crítico.  

O início do período foi organizado de modo a trabalhar temas próprios de disciplinas 

tradicionais como Filosofia da educação e Metodologia científica. Além da “pergunta 

norteadora”, os roteiros continham os assuntos a serem trabalhados e a competência a ser 

desenvolvida através da realização do mesmo enquanto norte de aprendizagem. Assim, os 

primeiros roteiros de aprendizagem tiveram os seguintes “conteúdo” e “competência”: 

COMPETÊNCIA: analisar e reconhecer as diferentes formas de conhecimento 

(científico, religioso, filosófico, mítico e senso comum) que permeiam a sua realidade 

cotidiana, e a importância da epistemologia para a prática docente. 

CONTEÚDO:  

- A Epistemologia 

- Tendências epistemológicas na educação (Inatismo, Empirismo e Construtivismo) 

- Os diferentes tipos de conhecimento 

 

A escolha desse conteúdo de estudos para o início do período letivo foi feita para 

que os estudantes começassem a diferenciar e compreender as variadas dimensões do 

conhecimento, principalmente, para se familiarizarem com as demandas e necessidades 

próprias da produção científica a nível universitário. Compreendendo também o conceito de 

Epistemologia e a sua importância para se pensar as práticas docentes comumente mais 

exercidas nas salas de aula. Além de, a reboque disso, visualizar e compreender a influência dos 

diferentes tipos de conhecimento no nosso dia a dia, sobretudo, na educação.  

Como forma de proporcionar maior grau de personalização junto aos alunos, optei 

por criar três diferentes opções de roteiro. Embora exigissem o alcance da mesma competência, 

cada um possuía uma pergunta norteadora específica. Escolhi algumas situações e “casos” 

facilmente de serem visualizados no cotidiano para que pudessem atrelar com maior facilidade o 

escopo de conteúdo com a vida real.  

 



 

 

258 

 
 
 
RELATO DOS PROFESSORES SOBRE OS DESAFIOS DA ATUAÇÃO DOCENTE EM DIFERENTES CONTEXTOS 

 

Desta forma, as três opções de perguntas norteadoras foram: 

1) Por que muitas pessoas dizem que cabelo liso é bom e que cabelo crespo é ruim? 

2)Uma educação que prioriza o respeito e o conhecimento dos meninos para com seus 

sentimentos e emoções, de fato, é algo nocivo para a sociedade por estar formando 

uma geração de “bunda-moles”, como comenta no vídeo Luiz Felipe Pondé? 

3) O papel do professor de somente “transmitir conhecimento” garante a 

aprendizagem do aluno? 

 

A pergunta 1 trouxe à tona uma questão muito presente na sociedade brasileira, uma 

concepção de senso comum que há tempos se perpetua pelo pensamento das pessoas. Algo 

próprio de uma herança escravista que ainda assombra os hábitos, costumes e valores de 

muitos. Assim, o intuito foi se utilizar de uma temática facilmente visualizada no cotidiano como 

forma de gatilho para se aprofundar no conteúdo programático, de modo a levá-los para o 

mundo real, estreitando os laços entre o que se aprende na teoria e o que se visualiza na prática. 

A lógica de funcionamento dos roteiros era ter de aprofundar estudos para 

responder às cinco “perguntas secundárias” responsáveis por trabalhar de maneira mais 

específica os “conteúdos”, para aí sim, proporcionar uma base de conhecimentos e reflexões 

para se responder à “pergunta norteadora”.  

Abaixo, apresentarei as estruturas dos dois primeiros roteiros para uma melhor 

exemplificação. 

A configuração completa do roteiro 1 se deu da seguinte forma: 

Pergunta norteadora: Por que muitas pessoas dizem que cabelo liso é bom e 
que cabelo crespo é ruim?” 

 
1)Qual tipo de conhecimento é responsável por disseminar na sociedade essa 
crença de que cabelo liso é bom e cabelo crespo é ruim? E quais as origens 
históricas dessa crença? 
Conceito de conhecimento; tipos de conhecimento; cultura negra 
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2)Em sua opinião, o quanto a disseminação de determinadas crenças do senso 
comum pode influenciar negativamente uma cultura? Por quê? Dê outros 
exemplos. 
Limites e alcances do Senso comum; 

 
3)Por que se hoje em dia um professor defender a crença do “cabelo liso bom 
e do cabelo crespo ruim”, em sala de aula, além de cometer discriminação 
racial, pode ser considerado também uma pessoa epistemologicamente 
desatualizada? 
Conceito de epistemologia; Limites e alcances do Senso comum na educação 

  
4)Dê exemplos de situações que você vivenciou na escola e associe-as a essas 
três diferentes tendências epistemológicas: Inatismo, Empirismo e 
Construtivismo 
O conceito de Epistemologia; Tendências epistemológicas: Inatismo, 
Empirismo e  Construtivismo  

  
5)Analise qual a tendência epistemológica mais utilizada pelos professores 
nas salas de aula hoje em dia em sua opinião, e porque ela é considerada 
desatualizada a respeito dos reais mecanismos da aprendizagem. 
O Empirismo e a educação tradicional; O papel do professor na educação 
 tradicional; O construtivismo e a educação alternativa 

  

Abaixo de cada pergunta havia a presença de “temas” específicos em azul. Isto era 

uma orientação acerca do que a resposta deveria conter. Ou seja, para que os estudantes 

atingissem a competência específica daquele ciclo de aprendizagem era fundamental que suas 

respostas tratassem desses temas, parte do conteúdo programático. Algo que os forçou, desde 

o início, a pensar na construção textual de suas argumentações, tendo uma orientação/direção 

sobre o que refletir para que as respostas fossem o mais completas e reflexivas possível. Foi um 

bom exercício para se por em prática na escrita, com maior articulação, as referências 

conceituais e teóricas estudadas.  

Nos próprios roteiros havia as indicações das leituras obrigatórias que deveriam ser 

feitas para os estudos. No entanto, também havia a recomendação para que pudessem buscar 

por conta própria outros exemplos de leituras acadêmicas e referências científicas que 

enriquecessem suas respostas. Neste caso específico, foi de suma importância, previamente, 

mostrar aos estudantes como era possível encontrar material de pesquisa de relevância na 

internet. Afinal, como naquele momento estavam iniciando seus estudos universitários, era 
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normal não dominarem e nem conhecerem as ferramentas mais confiáveis de busca e pesquisa 

científica na web.   

Como é possível notar abaixo, o roteiro 2, em razão de ter uma pergunta norteadora 

diferente, trouxe à tona outro assunto, embora sendo algo que igualmente problematiza o 

mesmo escopo do conteúdo programático. Com as duas últimas perguntas se repetindo em 

todos os roteiros, por tratarem de questões muito específicas sobre o tema “Epistemologia e 

educação”. 

 

Pergunta norteadora: Uma educação que prioriza o respeito e o conhecimento dos 
meninos para com seus sentimentos e emoções, de fato, é algo nocivo para a 
sociedade por estar formando uma geração de “bunda-moles”, como comenta no 
vídeo Luiz Felipe Pondé? 
 
1)Qual ou quais tipos de conhecimento são responsável por disseminar na sociedade 
essa crença de que os meninos que expõe seus sentimentos e emoções se tornarão 
homens “bunda-moles” no futuro? 
Conceito de conhecimento; tipos de conhecimento 
 
2)Em sua opinião, o quanto a disseminação de determinadas crenças do senso 
comum pode influenciar negativamente a educação em sua prática escolar? 
Limites e alcances do Senso comum; 
 
3)Por que se hoje em dia um professor defender a crença de que “menino 
sentimental e sensível demais é bunda-mole”, em sala de aula, além de cometer 
discriminação, pode ser considerado também uma pessoa epistemologicamente 
desatualizada? 
Conceito de epistemologia; Limites e alcances do Senso comum na educação 
 
4)Dê exemplos de situações que você vivenciou na escola e associe-as a essas três 
diferentes epistemologias: Inatismo, Empirismo e Construtivismo (interacionismo) 
O conceito de Epistemologia; Tendências epistemológicas: Inatismo, Empirismo e 
 Construtivismo (interacionismo) 
 
5)Analise qual a tendência epistemológica mais utilizada pelos professores nas salas 
de aula hoje em dia, em sua opinião, e porque ela é considerada desatualizada a 
respeito dos reais mecanismos da aprendizagem. 
O Empirismo e a educação tradicional; O papel do professor na educação 

        tradicional; O construtivismo e a educação alternativa 
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Este roteiro apresenta um ingrediente especial. A “pergunta norteadora” faz 

referência a um trecho de uma entrevista do filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé ao programa 

“Pânico” da rádio Jovem Pan. A referência da fala de Pondé foi utilizada como forma de dar um 

exemplo concreto acerca da concepção preconceituosa destacada pela pergunta. No entanto, é 

importante se destacar que, em sua fala, o filósofo não faz uma defesa sobre esta visão 

discriminatória sobre meninos com personalidade mais sensível e frágil. Ele deixa claro que isso 

é uma visão muito generalista e parcial do contexto atual, sendo um diagnóstico próprio de uma 

visão de senso comum. O que, inevitavelmente, traz na sua esteira certa carga de preconceito e 

discriminação junto a esse perfil de meninos. 

Desta forma, nota-se que a estratégia de criação dos roteiros de aprendizagem teve 

o propósito de causar um engajamento instantâneo dos estudantes com as “perguntas 

norteadoras”. Os dois exemplos apresentados, dos três roteiros criados para o 

desenvolvimento da primeira competência do grupo de conhecimentos do semestre, são 

exemplos desta tentativa de fazer com que os conteúdos programáticos fossem pensados de 

forma mais contextualizada. Estratégia que foge das abordagens tradicionais que tratam os 

conteúdos de estudo apenas enquanto “conhecimentos” isolados da realidade contemporânea, 

não proporcionando aos estudantes uma aproximação mais sistematizada junto a problemáticas 

do cotidiano deles. 

Ao fim do semestre, pude recolher alguns depoimentos dos estudantes acerca dos 

resultados que os roteiros lhes proporcionaram em termos de aprendizagem. A maioria avaliou 

positivamente a utilização desse modelo de roteiro. Dentre os que se sentiram desconfortáveis, 

se repetiu o argumento de que, como foi uma coisa nova para eles, em comparação com a 

experiência de sala de aula que tiveram no passado, houve certa dificuldade para absorver a 

mudança. Além disso, reiteraram que foi um modelo de atividades que exigia certo grau de 

autonomia para ser realizada. Afinal, além dos textos já recomendados por mim para leitura, 

eles também deveriam, por conta própria, buscar outras fontes que pudessem amparar as 

reflexões das respostas, principalmente, as “temáticas-problema” das perguntas norteadoras. 

Sendo assim, proporcionou maior dificuldade de adaptação para aqueles que tinham 

necessidade de uma experiência de sala de aula e de estudos mais diretiva. Confidenciaram que 

ainda não estavam preparados para aquele “grau” de autonomia.  
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Já dentre os depoimentos mais positivos, foi valorizado a liberdade de escolha e o 

“gatilho” das situações-problema como pontos bastante estimulantes. Como destacou um 

estudante do curso de Pedagogia:  

O fato de eu ter liberdade de escolha de opções dos temas de roteiro, na minha visão, fez toda 
diferença no meu aprendizado dos conteúdos. Eu gostei muito, pois era uma oportunidade de dar 
atenção para “questões” com as quais eu tivesse mais interesse e intimidade. Eu tive a impressão 
que foi algo que me proporcionou um maior domínio do conteúdo, pois me possibilitou pensar o 
conteúdo em outros lugares, outras situações (...) A possibilidade de escolha já te aproxima mais 
dos objetivos de estudos do roteiro. É um gatilho interessante, pois sempre trata de questões-
problema do nosso dia a dia.”7 

 

Considerações finais 

Desta forma, o balanço que fiz da experiência como educador me mostrou que 

estratégias didáticas inovadoras não bastam para se garantir uma aprendizagem mais 

significativa por parte dos estudantes. É preciso que seja algo em compasso com os 

fundamentos das pesquisas e teorias educacionais mais aceitas e estudadas. Pois a roupagem 

nova, por si só, não é garantia de eficácia. É preciso ter em mente o que se pretende 

proporcionar em termos de aprendizagem através das ferramentas didáticas criadas. Antes de 

se pensar na utilização de TICs ou de modelos de atividades (como o caso dos roteiros de 

aprendizagem) e metodologias ativas da moda, é necessário saber de forma clara como que 

essa inovação trabalhará de forma efetiva alguns dos preceitos mais fundamentais que 

permeiam a ideia de experiências de aprendizagem mais significativas, aprofundadas, de maior 

relevância para os educandos. 

Uma das coisas que me agradou bastante com os resultados dos roteiros produzidos 

pelos estudantes foi o alto nível de engajamento. Mesmo sendo uma proposta que potencializa 

a personalização e a autonomia a partir de um grau não tão aprofundado, foi possível visualizar 

o quanto gerou nos educandos o interesse por desenvolver as reflexões e “resolver” as 

questões-problema das “perguntas norteadoras”. O propósito de criar uma alternativa didática 

para facilitar o aprendizado do conteúdo programático, através de uma abordagem que 

problematizasse questões do dia a dia, de fato, proporcionou um bom grau de interação com as 

problemáticas apresentadas. Sobretudo, porque antes da entrega das respostas dos roteiros foi 

realizada uma dinâmica em que cada um pôde expor para a turma os resultados da sua 

                                                           
7 Depoimento do estudante de Pedagogia, 22 anos.  
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resolução da “pergunta norteadora” de seu roteiro. Algo que criou um ambiente de troca de 

ideias e de compartilhamento de aprendizagem muito rico em termos de discussões e 

aprofundamento reflexivo.  

Assim, concluo que, mesmo tendo sido uma estratégia de aprendizagem com limites, 

adequações inevitáveis e certa padronização no desenho dos roteiros, foi algo que trabalhou de 

forma bastante interessante a autonomia e a personalização. Uma direção de abordagem 

pedagógica extremamente necessária de ser potencializada em sala de aula. Afinal, nos dias de 

hoje, não faz sentido pensarmos numa aprendizagem que não seja ativa, mobilizadora, 

inventiva, desafiadora e contextualizada. As teorias e concepções pedagógicas mais lidas e 

estudadas nos meios acadêmicos são a prova disso. 
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Capítulo 19 

O USO DE JOGOS E MATERIAIS CONCRETOS COMO ESTRATÉGIA FACILITADORA PARA O 

ENSINO DE MATEMATICA 

 

Jonatha Silva Rocha1 
Cristiane Pereira Santos da Cruz2 

 

RESUMO 

Com o propósito de verificar as potencialidades das ferramentas lúdicas como materiais 

auxiliares para facilitar o ensino e a aprendizagem dos conteúdos matemáticos, possibilitando 

tornar as aulas mais dinâmicas e gerando um maior interesse nos educandos a participarem das 

aulas, sobre tudo, fazendo com que os discentes entendam o porquê devem estudar os 

conteúdos matemáticos e quando serão utilizados na prática cotidiana, foram trabalhados 

alguns assuntos nas séries do ensino fundamental do 6º ao 9º ano na Escola Municipal Luiza 

Pereira do Nascimento Rodrigues no município de Lagarto/SE, para que fosse possível 

diagnosticar na prática os efeitos surdidos na aprendizagem dos discentes quando os conteúdos 

matemáticos foram expostos através da metodologia de jogos didáticos. Contudo, diante de 

uma análise final, constatamos que uso destas ferramentas lúdicas quando aplicadas como 

matérias auxiliares para exposição dos conteúdos matemáticos resulta-se em uma 

aprendizagem mais significativa. 

Palavras-chave: Aprendizagens Significativas. Educação Matemática. Ferramentas Lúdicas.  

 

INTRODUÇÃO 

 Jogos e materiais concretos é uma forma de apresentar ao aluno uma maneira mais fácil 

e palpável de aprender matemática e como ela pode ser usada no nosso cotidiano. Se existe 

uma diversidade de materiais elaborados com a finalidade de melhorar a aprendizagem do 

indivíduo, é cabível o uso desses materiais para enriquecer as aulas de matemática, estimular a 

criatividade dos alunos e tornarem-se menos exaustivas. Como são vários os materiais como, 

por exemplo, o tangram, material dourado, material cuisenaire, blocos lógicos, ábaco dentre 

outros, é possível desenvolver atividades utilizando esses materiais que podem ser 
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confeccionados de papel, cartolina, papelão dentre outros. E por isso, podem ser construídos na 

própria sala de aula e com a participação dos alunos.  

Para Piaget (1978) os jogos têm função lúdica e educativa, onde a finalidade do 

divertimento é o desenvolvimento afetivo, físico, social e moral. Quando se destaca os jogos, as 

brincadeiras no ambiente escolar, considera-se importante ressaltar que eles fazem parte de 

todas as classes sociais, propiciando a cada uma delas, o crescimento dos envolvidos, que vão 

desenvolvendo sua imaginação, além de outras atividades mentais e físicas. 

Reforça (MELO; SARDINHA, 2009 apud BORIN, 2007), 

Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas é a possibilidade de 
diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos alunos, que temem 
a Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. Dentro da 
situação de jogo, onde é impossível uma atitude passiva. Notamos que, ao 
mesmo tempo em que estes alunos jogam apresentam um melhor 
desempenho e atitudes mais positivas frente a seus processos de 
aprendizagem (MELO; SARDINHA, 2009, p. 12 apud BORIN, 2007, p. 9).   

 

Lorenzato (2006) define material didático concreto como “[...] qualquer instrumento útil 

ao processo de ensino e aprendizagem” (LORENZATO, 2006, p.18). Fazendo referência ao 

material didático concreto, o mesmo autor cita duas explanações: “[...] a primeira refere-se ao 

palpável, manipulável e a seguinte, mais vasta compreende ainda imagens gráficas” 

(LORENZATO, 2006, p.22-23).  

Fiorentini e Miorim (1990) aponta que em síntese,  

O uso dos materiais didáticos manipuláveis em sala de aula poderá 
apresentar resultados positivos na construção do conhecimento 
matemático, desde que, as atividades estejam projetadas por meio da 
manipulação, aproximando os conteúdos abstratos da verificação do 
exercício prático. Nesse sentido, por trás de cada material, se esconde 
uma visão de educação, de matemática, do homem e de mundo; ou seja, 
existe subjacente ao material, uma proposta pedagógica que o justifica 
(FIORENTINI; MIORIM, 1990, p. 2). 

 

 Mediante ao exposto, com o objetivo de verificar as potencialidades destas ferramentas 

lúdicas na prática, foram trabalhados alguns conteúdos matemáticos com auxílio dos jogos e 

materiais concretos em algumas turmas do ensino fundamental do 6º ao 9º ano na Escola 

Municipal Luiza Pereira do Nascimento Rodrigues no município de Lagarto, Sergipe, para assim 
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ser possível diagnosticarmos os efeitos surtidos na aprendizagem dos educandos quando os 

conteúdos de matemática foram expostos com uso da metodologia de jogos didáticos. 

 A justificativa dessa pesquisa se dá pela necessidade de melhorar o entendimento da 

prática do ensino e da aprendizagem dos conteúdos matemáticos, tornando as aulas mais 

dinâmicas e instigantes a participação dos discentes, sobre tudo possibilitando que os mesmos 

consigam entender o porquê devem estudar esses assuntos e quando serão utilizados na 

prática.  

Com base em pesquisas em sites, estudos em trabalhos relacionados ao tema e leitura de 

algumas obras, o presente trabalho está organizado em subtítulos que apresentarão desde uma 

pequena reflexão da forma como está sendo o ensino de matemática atualmente, a definição 

do termo lúdico, se referindo a brincadeiras, a momentos de diversão, onde estão incluídos os 

jogos e materiais concretos por serem aliados e está auxiliando no ensino e aprendizagem dos 

conteúdos de matemática, tornando as aulas mais agradáveis e prazerosas, tanto para o aluno, 

como para o professor. 

 

O ENSINO DA MATEMÁTICA NO CONTEXTO ATUAL 

A matemática está presente em muitas situações da vida, no entanto, é a disciplina que 

parece ter menos adeptos assim cita D’Ambrósio (1996). Isto ocorre porque, muitas vezes, os 

alunos aprendem de forma mecânica ou memorizada, em geral, descontextualizada, e assim 

ficam sem entender os conceitos que fundamentam os conteúdos da matemática, pois não os 

relacionam com as situações do cotidiano. O mesmo autor destaca que o processo de ensino e 

de aprendizagem da matemática deve ser ativo e contextualizado para atender à diversidade de 

alunos. Nesse sentido, cabe ao docente oferecer estratégias didático metodológicas que 

possibilitem a ampliação e o intercâmbio de ideias entre docentes e discentes, visando o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social dos educandos.  

Contudo, no cotidiano da escola pública, nem sempre os docentes conseguem adaptar o 

ensino de Matemática às situações problematizadoras, questionadoras e de diálogo, que 

envolva a resolução de problemas e conduza à introdução de conceitos científicos de maneira 

significativa. Porém, o ensino da Matemática na escola precisa ter relação com outros campos 
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da ciência, buscando os questionamentos possíveis e pertinentes, no sentido de favorecer 

problematizações e reflexões para a construção do conhecimento matemático em sala de aula. 

Por tanto, conforme (ROMÃO; FRANCO, 2013 apud SERAFIN; FRAGA, 2005), aos docentes, 

pertence a função de possibilitar uma compreensão conceitual significativa aos alunos, evitando 

a visão simplista de que o conteúdo é apenas um tópico do currículo que precisa ser passado ou 

transmitido para os alunos. 

Cita Paes (2016) em uma das suas pesquisas que:  

Para os alunos, a principal razão do insucesso na disciplina de Matemática 
resulta desta ser extremamente difícil de compreender. No seu entender, 
os professores não a explicam muito bem nem a tornam interessante. Não 
percebem para que serve nem porque são obrigados a estudá-la. Alguns 
alunos interiorizam mesmo desde cedo uma autoimagem de incapacidade 
em relação à disciplina. Dum modo geral, culpam-se a si próprios, aos 
professores, ou às características específicas da Matemática (PAES, 2616, 
p. 3). 

  

 Nesta mesma perspectiva afirma Freire (1997) que “Ensinar não é transferir 

conhecimentos, mas criar possibilidades para a sua produção ora sua construção. Quem ensina 

aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 1997, p. 25). Cita também o 

mesmo autor que o ensino e a aprendizagem de matemática caracterizam-se ainda hoje como 

uma transmissão de conhecimento vista de forma muito formal, onde o professor é o centro das 

atenções e o aluno um mero expectador. Pois a metodologia de ensino muitas vezes não está 

em consonância com o aspecto social do estudante, onde ele poderia se envolver mais com as 

aulas.  

Reforça ainda mais Lorenzato (2006) sobre a importância da contextualização e do uso 

de  materiais concretos para auxiliar a exposição dos conteúdos matemáticos resultando em 

uma melhor compreensão deles, pois para qualquer pessoa que desconhece um objeto é muito 

difícil de imaginá-lo somente em citarmos o nome, mas tudo se torna mais fácil quando fazemos 

comparações ou citamos algumas características de outro objeto próximo à realidade da pessoa 

que seja semelhante, bem assim acontece com os conteúdos matemáticos quando é exposto 

para os discentes sem contextualizá-los ou se quer usar exemplos do dia-a-dia de cada um deles 

para simplificar a compreensão. Cita o mesmo autor que,   
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É muito difícil, ou provavelmente impossível, para qualquer ser humano 
caracterizar espelho, telefone, bicicleta ou escada rolante sem ter visto, 
tocado ou utilizado esses objetos. Para as pessoas que já conceituaram 
esses objetos, quando ouvem o nome do objeto, sem precisarem dos 
apoios iniciais que tiveram dos atributos tamanho, cor, movimento, forma 
e peso. Os conceitos evoluem com o processo de abstração; a abstração 
ocorre pela separação (LORENZATO, 2006, p.22). 

 

É válido ressaltar que quando menores, enquanto cursam o ensino fundamental I, não 

ouvimos tantas queixas das crianças em relação a disciplina de matemática, porém, ao 

ingressarem no ensino fundamental II, do 6º ao 9º ano, os estudantes começam a conhecer uma 

matemática que para eles não tem significado, cheia de regras e fórmulas, bem como fora do 

seu contexto social. Os mesmos começam a ter uma visão diferente sobre o ensino da 

matemática, dizendo ser uma disciplina difícil, e acabam por se sentirem incapazes e 

impossibilitados de aprenderem, o que lhe é transmitido pela forma como lhe é transmitida, 

assim cita também Silva e Angelim (acesso em: 18 de agosto de 2019). 

Tendo como opção metodológica o uso de jogos e materiais concretos para amenizar 

essa visão que os discentes adquirem e conscientizar uma parcela de docentes que não 

conseguem enxergar o uso destas ferramentas lúdicas como materiais didáticos, cita (MELO; 

SARDINHA, 2009 apud  KISHIMOTO, 2001) que “o jogo não pode ser visto apenas como 

divertimento ou brincadeira para gastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, 

cognitivo, afetivo, social e moral" e contribui para que o aluno descubra e entenda que a 

matemática pode ir além dos cálculos e das fórmulas, aderindo uma forma também prazerosa 

ao ato de ensinar e que pode ser sentido pelos estudantes ao perceberem que essa prática está 

sendo repassada pelo professor. 

Sendo assim enfatiza Lorenzato (2006) a importância da prática com uso de jogos ou 

materiais concretos junto a teoria dos conteúdos matemáticos, pois o uso destas ferramentas 

possibilita aos discentes compreenderem os conteúdos para que servem e onde são inseridos 

no cotidiano, pois sem essas informações tão importantes, a matemática não tem um certo 

sentido para o aprender, sem a existência de um porquê ou uma motivação os alunos não dão a 

importância necessária a disciplina. 

 



 

 

270 

 
 
 
RELATO DOS PROFESSORES SOBRE OS DESAFIOS DA ATUAÇÃO DOCENTE EM DIFERENTES CONTEXTOS 

 

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E MATERIAIS CONCRETOS PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM 

DOS CONTEÚDOS MATEMÁTICOS 

Segundo Vygotsky (2003), o lúdico influencia muito o desenvolvimento da criança, pois é 

através do jogo que a criança aprende a agir, tem a curiosidade estimulada, adquire iniciativa e 

autoconfiança, além de proporcionar o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da 

concentração. O lúdico também se origina na capacidade simbólica, na qual as imagens são 

consideradas fundamentais para instrumentalizar a criança, visando a construção do 

conhecimento e sua socialização. 

Hoje, existe um consenso de que o lúdico é fator determinante na aprendizagem da 

criança. O ensino utilizando meios lúdicos criará ambientes gratificantes e atraentes servindo 

como estímulo para o desenvolvimento integral da criança. Por isso, no âmbito do universo 

lúdico, foram criadas as brinquedotecas, os jogos educativos, os brinquedos pedagógicos e 

outros materiais, assim cita Silva e Angelim (acesso em: 18 de agosto de 2019). 

Para Lorenzato (2006) os jogos ou qualquer outro material lúdico concreto, possibilita o 

auxílio do ensino e compreensão não só da matemática, facilitando a contextualização, 

assimilação, compreensão e absorção do conteúdo trabalhado. Ferramentas estas que deveria 

ser indispensável para a prática educativa em qualquer série ou disciplina, pois a teoria deve 

sempre ser acompanhada da prática. O mesmo autor cita que a adoção de jogos para o ensino 

vem se tornando um amparo preciso para a facilitação da aprendizagem, e a sua utilização pode 

tornar mais significativa e prazerosa as aulas da disciplina de matemática, superando o caráter 

formalista que a envolve. 

Cita Almeida (1990) que, 

Os jogos são criados e recriados pelo homem. A criança é um ser em pleno 
processo de apropriação da cultura, precisando participar dos jogos de 
uma forma espontânea e criativa. Assim elas desenvolverão a curiosidade, 
a criticidade, a confiança e participarão na resolução de problemas 
relacionados ao conhecimento, necessário para a apropriação do mundo 
da cultura (ALMEIDA, 1990, p. 26 - 27). 

 

De acordo com (SILVA; ANGELIM, acesso em: 18 de agosto de 2019 apud CUNHA, 1988, p. 

14) “O Brincar desenvolve as habilidades da criança de forma natural, pois brincando aprende a 
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socializar-se com outras crianças, desenvolve a motricidade, a mente, a criatividade, sem 

cobrança ou medo, mas sim com prazer”. 

 

METODOLOGIA 

Conforme o objetivo definido para esta pesquisa, foi utilizada a abordagem qualitativa, 

que, a partir da revisão bibliográfica de leitura propõe-se uma elucidação teórica da 

investigação. A trajetória metodológica se caracteriza como um trabalho bibliográfico, que 

“permite obter conhecimentos que toma como base material já publicado, inclui impresso, 

como livros, revistas, sites [...]” (SILVA; LIMA, 2016 apud BARROS; LEHFELD, 2003, p.34) e 

exploratória pois tem como característica buscar por meio dos seus métodos e critérios, uma 

proximidade da realidade do objeto estudado. 

Para verificar as potencialidades das ferramentas lúdicas aplicadas como materiais 

auxiliares para facilitar a exposição e compreensão dos conteúdos matemáticos possibilitando 

um maior sentido em o porquê aprender esses conteúdos, foram escolhidos os assuntos, 

Operações com números naturais, Frações e porcentagem para serem trabalhos com alunos do 

ensino fundamental na Escola Municipal Luiza Pereira do Nascimento Rodrigues no município de 

Lagarto/SE. 

A pesquisa foi organizada em três etapas, observações, aplicações e diagnostico, no 

período inicial, nas observações, eram acompanhadas as aulas regulares do docente regente da 

disciplina de matemática, nas séries do 6º, 7º e 9º ano, mediante essas observações eram 

registrados o comportamento dos discentes em sala, metodologias adotadas pelo docente, 

nível cognitivo dos alunos, as dificuldades que possuíam na compreensão dos assuntos e como 

era trabalhado para suscitar essas lacunas que os educandos possuíam. 

  Analisando os dados coletados, para escolher e elaborar um material que atendesse 

melhor a realidade de cada turma e trabalhasse o conteúdo escolhido da maneira eficaz e 

dinâmica, findou-se na escolha dos jogos, Dominó Matemático3 para o conteúdo de Operações 

                                                           
3 O jogo Dominó Matemático tem como objetivo à aprendizagem de convivência social e desenvolver o raciocínio lógico e aritmético. Ao jogar 
Dominó Matemático, o aluno é levado a exercitar suas habilidades mentais e a buscar melhores resultados para vencer. O confronto de 
diferentes pontos de vista, essencial ao desenvolvimento do pensamento lógico, está sempre presente no jogo, o que torna essa situação 
particularmente rica para estimular a vida social e a atividade construtiva da criança. O jogo é uma adaptação do dominó tradicional, usando 
também a lógica da Pirâmide de Pascal, foi utilizado como referencial o Dominó Matemático abrangendo o conteúdo de equações, 
confeccionado pela turma do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID/UFS e adaptado para o conteúdo de operações com 
números naturais. 
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com números naturais, exposto na turma do 6º ano e o Bobeou Dançou4 para o conteúdo de 

Porcentagem, trabalhado na turma do 9º ano, para o conteúdo de Frações aplicado na turma do 

7º ano, optou-se pelo material concreto Batalha das Frações5. 

Na confecção dos jogos foram usadas folhas de papel cartão branco tamanho A4 e nelas 

foram impressas as peças semelhantes ao dominó tradicional, porém, foram substituídos os 

pontos que aparecem em cima das peças por operações matemáticas, o jogo deveria ser jogado 

em grupo como é comum ao tradicional e possuindo as mesmas regras, este para a turma do 6º 

ano, no jogo produzido para a turma do 9º ano, também foram usadas folhas de papel cartão e 

nelas impressas, 48 perguntas contextualizadas com o conteúdo de porcentagem, respostas 

das 48 questões e 16 cartas com os respectivos números de 1 até 9 (16 cartas de cada número), o 

jogo tinha o propósito para ser jogado em grupo da seguinte forma, as cartas com os números 

deveria ser embaralhas e distribuídas igualmente entre os componentes dos grupos. Cada um 

em ordem jogavam ao centro da mesa uma carta e dizia um número de 1 até 9, cientes que o 

primeiro a jogar a primeira carta deveria dizer o número 1 e os demais deveriam seguir a ordem 

até o número 9, em seguida começava novamente do número 1 a partir do próximo jogador que 

sucedia o que disse 9, quando coincidisse o número da carta jogada com o número falado, todos 

os jogadores deveriam colocar uma das suas mãos sobre o monte de cartas e aquele que 

colocasse por último deveria responder uma das perguntas, se errasse tinha que recolher todas 

as cartas jogadas para ele, caso acertasse, o jogo continuava e vencia quem terminasse primeiro 

as cartas com números que possuíam. As perguntas eram todas contextualizadas fazendo com 

quem assimilassem com a realidade do dia-a-dia. 

Na confecção do material concreto aplicado na turma do 7º ano foi utilizado papeis 

cartões coloridos, neles foram desenhados cinco círculos com raio de 10cm, cada um em cores 

distintas e dividido em ângulos de 45º, 60º, 90º 120º e 180º, o material tinham o propósito de ser 

trabalhado em grupo.   

                                                           
4 O jogo Bobeou Dançou tem como objetivo à aprendizagem de convivência social e desenvolver o raciocínio lógico e aritmético. Ao jogar 
Bobeou Dançou, o aluno em primeiro instante conta com a sorte e em seguida é levado a exercitar suas habilidades mentais e a buscar melhores 
resultados para vencer. O confronto de diferentes pontos de vista, essencial ao desenvolvimento do pensamento lógico, está sempre presente 
no jogo, o que torna essa situação particularmente rica para estimular a vida social e a atividade construtiva da criança. Foi utilizado como 
referencial o Bobeou Dançou abrangendo o conteúdo de funções do 1º grau, confeccionado pela turma do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência – PIBID/UFS e adaptado para o conteúdo de porcentagem.    
5 O material concreto Batalha das Frações tem como objetivo à aprendizagem de convivência social e desenvolver o raciocínio lógico e aritmético. 
Ao manipular o material Batalha das frações, o grupo é levado a exercitar suas habilidades mentais e a buscar melhores resultados para vencer. 
O confronto de diferentes pontos de vista, essencial ao desenvolvimento do pensamento lógico, está sempre presente no material, o que torna 
essa situação particularmente rica para estimular a vida social e a atividade construtiva da criança. O material foi desenvolvido por duas alunas 
de mestrando em Educação e Ciência Matemática pela Universidade Federal de Sergipe – UFS e renomeado de Batalha das Frações.   

 



 

 

273 

 
 
 
RELATO DOS PROFESSORES SOBRE OS DESAFIOS DA ATUAÇÃO DOCENTE EM DIFERENTES CONTEXTOS 

 

O objetivo com a aplicação desses jogos era tornar as aulas de matemáticas mais 

atrativas e instigassem a participação dos educandos, sobre tudo, que facilitassem a 

compreensão dos assuntos. O cenário que nos era apresentado não era tão diferente da maioria 

das salas de aula que vivenciamos diariamente, os alunos se mostravam desinteressados, se 

sentindo incapazes de compreender o que era exposto e não entendiam o porquê precisavam 

estudar aqueles conteúdos. 

Como educadores matemáticos, devemos procurar alternativas para melhorar o ensino e 

motivar os estudantes para que possam aprender a matemática, como nas palavras de (SILVA; 

ANGELIM, acesso em: 18 de agosto de 2019 apud OLIVEIRA, 2007), 

Ensinar Matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular o 
pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver 
problemas. Nós como educadores matemáticos, devemos procurar 
alternativas para aumentar a motivação para a aprendizagem, 
desenvolver a autoconfiança, a organização, a concentração, estimulando 
a socialização e aumentando as interações do indivíduo com outras 
pessoas (SILVA; ANGELIM, acesso em: 18 de agosto de 2019 apud 
OLIVEIRA, 2007, p. 5).  

 

Contudo, para verificar as potencialidades das ferramentas lúdicas foi solicitado aos 

discentes que resolvessem questões semelhantes as quais eram habituados nas aulas regulares 

que acompanhávamos, a partir deste, era possível diagnosticar se houve uma melhora na 

aprendizagem dos educandos, também foi observado todo o momento enquanto manipulavam 

o material, pois este foi bastante importante para verificar a mudança que essas ferramentas 

lúdicas proporcionam em sala quando aplicadas.  

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 Mediante a aplicação das ferramentas lúdicas, foi constatado que, quando os conteúdos 

matemáticos são expostos através da metodologia de jogos didáticos os resultados produzidos 

pelos discentes são mais significativos, o comportamento dos alunos que antes foi observado 

mudou, dando espaço a novos educandos que se mostravam interessados em aprender, os 

jogos despertaram nos mesmos uma curiosidade e ao mesmo tempo um prazer em manipular 

os materiais  tornando as aulas mais dinâmicas e possibilitando aos discentes enxergarem 
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quando são usados os assuntos na prática cotidiana e assim ficando cada vez mais explicito o 

porquê devem estudar os conteúdos matemáticos. 

 A falsa incapacidade que diziam possuir e a visão que tinha da disciplina aos poucos pode 

ir se desconstruindo, o motivo da maioria das queixas era resultado da falta de dedicação aos 

estudos extra classe, mas, esse motivo se dava pelo interesse que não tinham, porém, exposto 

os conteúdos de maneira mais atrativa, resolver os cálculos matemáticos propostos ao final não 

foi mais aquele bicho de sete cabeças6, a opção pela realização das atividades em grupo com os 

jogos, também foi algo bastante positivo, pois, era possível observar como os educandos se 

ajudavam entre si, contribuindo para um crescimento em conjunto da turma, a adrenalina e a 

emoção presente nos materiais didáticos unia os alunos fazendo esquecerem até mesmo das 

desavenças que alguns possuíam.   

 Para o professor regente da sala uma surpresa, consciente da existência das ferramentas 

lúdica e já lido sobre as suas potencialidades, porém, ainda não conseguia enxerga-las como 

materiais didáticos que contribuísse para uma aprendizagem significativa, apenas a via como um 

momento de descontração nas aulas de matemáticas, mas aplicadas de forma corretas e com 

materiais adequados, podem sim serem grandes aliadas dos cálculos teóricos, amenizando o 

caráter formalista que a disciplina possui.      

 

CONCLUSÃO 

O que levou a analisar as potencialidades das ferramentas lúdicas foi o fato de querer 

reforçar ainda mais a importância de se trabalhar com atividades lúdicas no ensino de 

matemática, ressaltando suas contribuições tanto para o docente quanto para a discente. Hoje, 

o educador pode e deve utilizar o lúdico nas diferentes situações dentro da sala, porém, nem 

sempre vemos educadores que estão dispostos a mudar sua metodologia, deixando de lado um 

método tradicional para seguir uma postura lúdica, incluindo os jogos e brincadeiras em suas 

aulas, mesmo sabendo que o jogo no ensino de matemática pode ser utilizado como um 

instrumento norteador que facilita o processo de ensino e aprendizagem do aluno na disciplina 

em questão. O lúdico beneficiará de maneira positiva para o desenvolvimento intelectual e 

                                                           
6 Bicho de sete cabeças é uma expressão popular que significa que se está diante de alguma dificuldade que pode não ter uma resolução simples. 
É algo que é quase impossível de se solucionar. 
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potencial de cada aluno, onde compete ao docente intervir de forma adequada sem interferir na 

criatividade dela. 

Nessa perspectiva, os discentes precisam ser estimulados a tornarem-se participantes de 

um processo de investigação e descoberta, que parafraseando Gusmão (2013), implica em 

aventurar-se pelo prazer de fazer matemática, pela atividade matemática, pelo prazer de 

descobrir conceitos matemáticos.  

De acordo com (ROMÃO; FRANCO, 2013, p. 7 apud READ, 1986, p. 62), “[...] sem 

interesse, a criança não começa a aprender; sem concentração, não é capaz de aprender; e sem 

imaginação, é incapaz de utilizar criativamente o que aprendeu”. Para o autor, na educação pela 

arte, o contínuo é substituído pelo descontínuo, o estático pelo movimento, atribuindo maior 

valor ao conhecimento e a apreciação artística aliados à produção da arte, onde a liberdade de 

expressão é respeitada.  

Os educandos precisam ser motivados a participar mais ativamente do processo de 

ensino e aprendizagem para que valorizem o conhecimento matemático e o integrem em sua 

vivência. A prática metodológica utilizada deve auxiliá-lo nessa participação, de maneira que dê 

significado a esses conhecimentos, despertando o seu entusiasmo nas aulas e contribuindo com 

o seu desenvolvimento cognitivo. Portanto,  

A aprendizagem da Matemática consiste em criar estratégias que 
possibilitam ao aluno atribuir sentido e construir significado às ideias 
matemáticas de modo a tornar-se capaz de estabelecer relações, justificar, 
analisar, discutir e criar. Desse modo, supera o ensino baseado apenas em 
desenvolver habilidades, como calcular e resolver problemas ou fixar 
conceitos pela memorização ou listas de exercícios (PAES, 2016, p. 4 apud 
PARANÁ, 2008).  

 

Contudo, pela investigação matemática “o aluno é chamado a agir como um matemático, 

não apenas porque é solicitado a propor questões, mas principalmente porque formula 

conjecturas a respeito do que está investigando. ” (PAES, 2016, p. 4 apud PARANÁ, 2008). 

Conforme (SILVA; ANGELIM, acesso em: 18 de agosto de 2019 apud CORBALÁN, 1994), 

Ensinar e aprender matemática pode e deve ser uma experiência com bom 
êxito do sentido de algo que traz felicidade aos alunos. Curiosamente 
quase nunca se cita a felicidade dentro dos objetivos a serem alcançados 
no processo ensino-aprendizagem, é evidente que só poderemos falar de 
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um trabalho docente bem feito quando todos alcançarmos um grau de 
felicidade satisfatório (SILVA; ANGELIM, acesso em: 18 de agosto de 2019 
apud CORBALÁN, 1994, p. 14). 

 

Essa satisfação deve ser de ambas as partes, não terão aprendizado se somente o 

professor demonstrar interesse, o professor deverá buscar estratégias que chame a atenção do 

estudante para que ele se sinta atraído pelo que está sendo visto, e que encontre significado 

naquilo que está sendo repassado pelo educador. 
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