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APRESENTAÇÃO 

 
  

O livro Formação de Professores na Extensão Universitária: contribuições 
e desafios a prática docente traz artigos que contemplam pesquisas e ações que inter-

relacionam formação de professores em uma perspectiva extensionista, na forma de 

relatos de pesquisa, experiência pedagógica, projetos implementados, intervenção 

social e educacional, os quais compõem o volume 7 da Coleção Ecologia Digital. Esta 

Coleção se constitui por um espaço de encontro das diferenças pelos diversos territórios 

por nós vivenciados, em que potencializa as reflexões teórico-práticas, a fim de 

ressignificarmos o ensinar e o aprender na contemporaneidade. 

 Os autores do primeiro artigo “Formação Colaborativa entre Professores que 
Ensinam Estatística: Resultados dos Primeiros Encontros do Grupo Mosaico Edu” 

objetivam apresentar e discutir as primeiras ações desenvolvidas pelo Grupo 

Colaborativo de Formação de Professores em Educação Estatística – MoSaiCo Edu. O 

texto apresenta uma breve revisão de literatura sobre a formação docente a partir de 

contextos colaborativos, trazendo em evidência, os quatro primeiros encontros do 

Grupo, descritos e analisados, com o intuito de contribuir com o avanço do 

conhecimento científico na área que este se propõe. 

O artigo “Do Estado Educador ao Estado Regulador: as emoções 
construídas pelos estudantes com relação a escola” versa sobre a revisão literária 

a respeito da trajetória da educação brasileira que possibilitou a construção de emoções 

específicas com relação a escola. Baseado na Biologia do Conhecer de Humberto 

Maturana, em que os acontecimentos históricos, sociais e culturais estabeleceram 

distintos emocionares que levaram a emergência do fenômeno, fracasso escolar, como 

domínio de ação em que os estudantes transitam. É realizado um resgate desde 1930 

até 1980. 

O terceiro artigo denominado “Formação de professores na extensão 
universitária: entrelaçamentos de linguagens e emoções” relata uma experiência 

extensionista de formação continuada na Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA), Campus Dom Pedrito, a partir de uma ação que busca possibilitar 

espaços de compartilhar saberes e emoções da docência com professores da Educação 

Básica e estudantes das licenciaturas. Assim, por meio de conversações (encontros e 

interações) pode-se constituir uma rede de conversação que considera múltiplas 

maneiras de aprender e diversos espaços do aprender, os quais são produzidos por 

meio da interação dos participantes. 
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 As autoras do artigo “Reflexões sobre a inclusão e as necessidades 
educacionais especiais a partir de um curso de formação continuada” discorrem 

sobre uma experiência em discutir temáticas da inclusão e do atendimento às 

necessidades educacionais especiais junto a professores da Educação Básica. A 

experiência foi desenvolvida por meio de um minicurso de extensão realizado em 2018 

e está vinculada ao Projeto Conexões, do Curso de Ciências Exatas – Licenciatura, da 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). 

No artigo “Geometria das Embalagens: uma proposta do PIBID Matemática” 

as autoras apresentam uma experiência pedagógica realizada no âmbito do PIBID que 

abordou o ensino de noções de formas geométricas contempladas na unidade temática 

“Geometria” nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O texto discorre sobre o ensino 

da Geometria e seu papel para a Educação Matemática apresentando a dinâmica da 

oficina intitulada “Geometria das Embalagens”. 

O artigo intitulado “Software Sweet Home 3D: vivências e reflexões sobre as 
potencialidades no ensinar Matemática” aborda o contexto de uma oficina realizada 

com estudantes da Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Rio Grande 

– FURG, que teve como intenção vivenciar e discutir uma possibilidade de 

ressignificação da prática docente combinada com o uso da tecnologia digital para o 

ensino de Geometria. Pela experiência vivenciada evidenciou-se a necessidade de 

investimento na formação permanente de professores para podem atualizar a prática e 

aprender outras estratégias de como ensinar matemática através das ferramentas 

tecnológicas, além de garantir condições necessárias com relação à infraestrutura das 

escolas. 

O sétimo artigo “A trilha das operações em diferentes contextos da 
extensão: a prática dos professores de Matemática desde o início do curso”, 

apresenta o relato sobre um jogo de tabuleiro que foi desenvolvido no Projeto de 

Pesquisa MathLibras, em 2018, para abordar as quatro operações básicas e os 

conceitos de sucessor e antecessor, em turmas do Ensino Fundamental. A ação 

realizada permitiu que os professores apontassem sua percepção comentando sobre a 

facilidade de jogar, o desafio imposto quando o trabalho envolve os cinco dados, 

inclusive oportunizando atividades com o cálculo mental e de trocar os baralhos 

conforme o conteúdo em estudo. 

O “Laboratório de Ensino de Matemática e Física: a (co)construção do 
conhecimento matemático em um processo ativo reflexivo” é oitavo artigo que 

apresenta o Laboratório de Educação Matemática e Física (LEMAFI) como um espaço 

que possibilita o processo de (co)construção do conhecimento matemático ativo 

reflexivo. Para isso, são tecidas considerações com relação as ações pedagógicas 
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desenvolvidas e que exploram as potencialidades das Metodologias Ativas para a 

educação direcionando o olhar para duas atividades que contemplam as “Rotações por 

Estações de Aprendizagem: a construção do conhecimento pela exploração, 

interpretação e resolução de problema”, Sólidos Geométricos e Tangran. As 

compreensões construídas a partir das ações desenvolvidas pela equipe do LEMAFI, 

destacando a importância da ação e da reflexão para o processo de construção do 

conhecimento matemático. 

O artigo “Movimentos Extensionistas na FURG em Formações de 
Professores sobre feiras e mostras científicas” tem por objetivo promover formações 

continuadas de professores sobre Feiras e Mostras Científicas. Descreve os princípios 

norteadores sobre as etapas que compõem os projetos de extensão “Mostra de Ciências 

e do Conhecimento de Santo Antônio da Patrulha” e a “Feira de Ciências: Integrando 

Saberes no Cordão Litorâneo”. Destes, o I curso Online, emergiu como possibilidade da 

união dos referidos projetos, no que se refere ao processo de formação de professores 

para o desenvolvimento, organização e execução de projetos investigativos na escola 

para o contexto das Mostras e Feiras de Ciências.  

As autoras do “Diverfísica: mergulhando em um oceano de diversão e 
aprendizados no ensino fundamental” relatam a importância do projeto de extensão 

desde a formação dos licenciandos, estendendo-se aos professores da Educação 

Básica que terão o contato com a Universidade por meio das oficinas, bem como os 

estudantes das escolas que vivenciarão de forma prazerosa e divertida alguns conceitos 

de Física. O artigo trás na sua discussão teórica estratégias de ensino e educação 

científica. 

O artigo “Ciclos Formativos em ensino de Ciências: um olhar para os 10 
anos de extensão” apresenta as ações formativas de um programa de formação que 

por meio de um coletivo articula universidade e escola, trazendo professores da 

Educação Básica da região das Missões/RS, licenciandos dos cursos de Ciências 

Biológicas, de Física e Química da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) 

campus Cerro Largo/RS e, professores formadores que atuam como docentes no 

Ensino Superior na UFFS. É apontando no texto que o conjunto de ações que se 

propagam ao longo dos 10 anos, foi e é possível observar o desenvolvimento da 

educação com ênfase no ensino de ciências e que muitos professores da Educação 

Básica retornassem aos estudos, ingressando em pós-graduações, especializações e 

mestrados, o que destaca a necessidade do desenvolvimento de ações voltadas para a 

formação de professores e para a sua qualificação profissional.  

O décimo segundo artigo denominado “Concepção de Professores da 
Educação Básica sobre Ensinar Ciências em uma Cultura Digital” tem por objetivo 
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apresentar o conversar de professores acerca das reflexões sobre os desafios e 

potencialidades de ensinar Ciências em uma Cultura Digital. Neste artigo é 

contextualizado e discutido a formação de professores de Ciências em uma perspectiva 

tecnológica apresentando outras metodologias para serem desenvolvidas em sala de 

aula. Uma dessas é apresentada neste artigo, oficina online, constituída por um fórum 

na plataforma Moodle que busca problematizar os desafios e as potencialidades de 

ensinar Ciências em uma Cultura Digital. 

O artigo “Construção do conhecimento científico no ensino de Ciências 
através da experimentação” apresenta formas de trabalhar a construção de 

conhecimentos científicos a partir de materiais experimentais no Ensino de Ciências. O 

trabalho foi desenvolvido como experimentação no componente Planejamento e 

Elaboração de Artefatos Pedagógicos, com professores que cursavam o Curso de Pós-

graduação Latu Sensu: Especialização em Ensino de Ciências na Educação do Campo 

da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). 

Os autores do artigo “O papel e o significado da experiência no contexto de 
formação de professores de Ciências: o coletivo do PETCiências” descrevem o 

processo formativo e a significação da experiência desenvolvida no contexto da 

formação inicial, baseada no coletivo de formação PETCiências, com foco na formação 

de professores no transcurso das licenciaturas em Ciências da Natureza (CN), sempre 

vinculadas ao processo de formação continuada e por isso em tríade de interação. O 

autores viabilizam a formação interdisciplinar entre os cursos da área de CN, articulando 

ensino, pesquisa e extensão, com destaque a dois eixos principais: meio ambiente e 

formação de professores. 

O último capítulo intitulado “Vivências interdisciplinares e emoções na 
formação docente no CEAMECIM” descrevem os caminhos percorridos e as 

oportunidades de formação interdisciplinar e transdisciplinar experienciadas no 

processo de constituição docente das autoras potencializada pelas atividades 

desenvolvidas no Centro de Educação Ambiental, Ciências e Matemática (CEAMECIM) 

da Universidade Federal do Rio Grande – FURG.  É relatado no texto que a extensão 

realizada pelas ações do centro atende a comunidade a partir de suas necessidades 

locais e, com isso, a escola não é um laboratório de experimentações que são estranhos 

a sua realidade, mas sim parceiras na condução dos projetos. 

Fica o convite para que as leituras, reflexões e diálogos possibilitados com esse 

livro, contribuam com o seu próprio processo de ensinar e de aprender, bem como para 

ampliarmos as ações e compreensões sobre a extensão universitário e suas 

implicações nas comunidades. 
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FORMAÇÃO COLABORATIVA ENTRE PROFESSORES QUE 
ENSINAM ESTATÍSTICA: RESULTADOS DOS PRIMEIROS 

ENCONTROS DO GRUPO MOSAICO EDU 
 

 

 

Autoras: 

Karla Priscila Schreiber 

Mauren Porciúncula Moreira da Silva 

 

1. Introdução 
 Este texto1 tem como objetivo apresentar e discutir as primeiras ações 

desenvolvidas pelo Grupo Colaborativo de Formação de Professores em Educação 

Estatística – MoSaiCo Edu, o qual foi criado com o objetivo de se constituir um espaço 

de formação colaborativa em Educação Estatística. Neste Grupo, participam, 

voluntariamente, Pedagogos, Professores de Matemática e de Estatística, que atuam 

na Educação Básica e no Ensino Superior, assim como professores que ainda não 

exercem a docência profissionalmente. 

 Por formação docente, tem-se como “formação contínua e de desenvolvimento 

profissional, pois pode ser entendida como um processo pessoal, permanente, contínuo 

e inconcluso que envolve múltiplas etapas e instâncias formativas” (PASSOS et al., 

2006, p. 195). Formação contínua “é um fenômeno que ocorre ao longo de toda a vida 

e que acontece de modo integrado às práticas sociais e às cotidianas escolares de cada 

um, ganhando intensidade e relevância em algumas delas” (Ibidem). 

 Educação Estatística, área de interesse das pesquisadoras e do Grupo, tem 

como propósito “estudar e compreender como as pessoas ensinam e aprendem 

Estatística, o que envolve os aspectos cognitivos e afetivos do ensino-aprendizagem, 

além da epistemologia dos conceitos estatísticos e o desenvolvimento de métodos e 

materiais de ensino” (CAZORLA; KATAOKA; SILVA, 2010, P. 22-23). Neste caso, “a 

Educação Estatística não apenas auxilia a leitura e a interpretação de dados, mas 

fornece a habilidade para que uma pessoa possa analisar e relacionar criticamente os 

dados apresentados, questionando e até mesmo ponderando sua veracidade” (LOPES, 

2010, p. 52), sendo, portanto, necessária aos cidadãos para a tomada de decisões nas 

áreas econômicas, sociais e políticas (BATANERO, 2001). 

 
1 Os resultados apresentados nesse capítulo fazem parte do projeto de doutoramento da primeira 
autora, sob a orientação da segunda autora, o qual está relacionado à formação colaborativa 
entre professores que ensinam Estatística. 
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 Após esclarecidos os pressupostos teóricos considerados na constituição do 

MoSaiCo Edu, com objetivo de situar o leitor, é apresentada a organização deste 

Capítulo, o qual tem como propósito de apresentar e discutir os resultados dos primeiros 

encontros do Grupo MoSaiCo Edu. Neste, será apresentada uma breve revisão de 

literatura sobre a formação docente a partir de contextos colaborativos, bem como são 

delimitados os procedimentos metodológicos. Em evidência, estão os quatro primeiros 

encontros do Grupo, descritos e analisados, com o intuito de contribuir com o avanço 

do conhecimento científico na área, além de intercambiar esta expertise com outros 

grupos já implantados ou em formação. Por fim, são indicadas algumas considerações 

e reflexões sobre os resultados expostos nesse texto. 

 

2. Formação Docente a partir de contextos colaborativos 
 

 A formação do Grupo MoSaiCo Edu baseia-se nos princípios característicos e 

constitutivos do trabalho colaborativo, sendo: a) voluntariedade, identidade e 

espontaneidade; b) liderança compartilhada ou corresponsabilidade; c) apoio e respeito 

mútuo (FIORENTINI, 2004). Apesar disso, constituir e concretizar um contexto 

colaborativo requer tempo e o enfrentamento a diversos desafios, como a falta de 

financiamento e apoio aos professores, e as condições atuais das escolas públicas 

(FERREIRA, 2003). 

 Para Hargreaves (1998), na cultura da colaboração, as relações de trabalho dos 

professores com seus pares tendem a ser espontâneas; voluntárias; orientadas para o 

desenvolvimento; difundidas no tempo e no espaço; e imprevisíveis. Em suas formas 

mais rigorosas, robustas e mais raras, os espaços colaborativos podem ser ampliados, 

“abarcando o trabalho em conjunto, a observação mútua e a pesquisa reflexiva 

focalizada, de formas que expandem criticamente a prática, procurando alternativas 

melhores, na busca contínua do aperfeiçoamento” (Ibidem, p. 219). 

 Logo, tornar-se colaborativo é um desafio aos grupos de estudo e de pesquisa, 

que, normalmente, podem apresentar uma prática mais cooperativa do que 

colaborativa. Na cooperação, “os participantes estão envolvidos por um motivo externo 

– simpatia pela meta, conveniência, necessidade –, mas, normalmente, a energia é 

despendida no sentido de executar tarefas e realizar ações sobre as quais têm pouco 

poder de decisão e autonomia” (FERREIRA, 2003, p. 81). Já na colaboração “todos 

trabalham conjuntamente (co-laboram) e se apóiam mutuamente, visando atingir 

objetivos comuns negociados pelo coletivo do grupo”, ou seja, as relações “tendem a 

ser não-hierárquicas, havendo liderança compartilhada e co-responsabilidade pela 

condução das ações” (FIORENTINI, 2004, p. 50). 
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 A partir de contextos colaborativos, professores que atuam no Ensino Superior 

ou na Educação Básica, assim como licenciandos em processo de formação inicial, 

podem analisar e discutir “problemas e desafios trazidos pelos professores, episódios 

de aula narrados e documentados pelos professores, e negociam conjuntamente 

significados e outras possibilidades de intervenção em suas práticas escolares, 

sobretudo tarefas e atividades exploratório-investigativas” (FIORENTINI, 2010, p. 582). 

Além disso, “um grupo tem o potencial de ajudá-los [os professores] a romper com o 

isolamento e fornecer um contexto para que possam problematizar as suas práticas e 

até mesmo abrir o debate para questões de outra natureza, como identidade e poder” 

(COELHO, 2010, p. 175). 

 Para Ferreira (2003, p. 83), a “colaboração pode se mostrar um rico contexto de 

aprendizagem para o profissional envolvido – tanto sobre si mesmo como profissional 

quanto sobre como melhorar os processos de ensino e de aprendizagem”. Isso 

acontece, pois no grupo são “criadas oportunidades para o professor explorar e 

questionar seus próprios saberes e práticas, bem como para conhecer saberes e 

práticas de outros professores, permitindo-lhe aprender por meio do desafio das 

próprias convicções” (FERREIRA, 2013, p. 152). 

 Os referenciais ora apresentados, destacaram a relevância do trabalho 

colaborativo para a formação do professor, assim como os princípios que subjazem 

estes contextos, o que contribuiu com a perspectiva adotada neste Capítulo. Na 

sequência são indicados os aspectos metodológicos desta pesquisa e a descrição e 

análise dos quatro primeiros encontros do Grupo MoSaiCo Edu. 

 

3. Delineamento metodológico 
 

 Esta pesquisa, quanto à abordagem, se configura como qualitativa, a qual 

trabalha com “o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, 

dos valores e das atitudes” (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2009, p. 21). Em relação 

aos procedimentos, se caracteriza como um Estudo de Caso, com o qual se objetiva 

“compreender em profundidade o “como” e os “porquês” dessa entidade, evidenciando 

a sua identidade e características próprias, nomeadamente nos aspectos que 

interessam ao pesquisador” (PONTE, 2006, p. 2). Assim, nesta pesquisa, o caso a ser 

estudado é o Grupo MoSaiCo Edu, constituído por professores que atuam na Educação 

Básica e no Ensino Superior, os quais se reúnem em um espaço com proposta de 

formação colaborativa para compartilhar, discutir e investigar a prática pedagógica na 

perspectiva do Letramento Estatístico. 
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 O corpus de análise foi constituído pelas transcrições das gravações de áudio 

dos encontros e os registros do diário de campo das professoras-pesquisadoras2. Este 

corpus foi analisado seguindo as etapas metodológicas da Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 2016; PORCIÚNCULA; SCHREIBER; ALMEIDA, 2019), sendo um “conjunto 

de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento, que 

se aplicam a ‘discursos’ (conteúdos e continentes) extremamente diversificados” 

(BARDIN, 2016, p. 15). Em um primeiro momento foi realizada uma leitura das 

transcrições das gravações de áudios dos encontros, a fim de conhecer e estabelecer 

familiaridade com estes textos, assim como foram definidos as hipóteses e os objetivos 

da análise. 

 Deste corpus foram destacados excertos – trechos e (ou) fragmentos –, que 

evidenciaram as primeiras ações desenvolvidas pelo Grupo MoSaiCo Edu em prol de 

uma formação colaborativa para o ensino de Estatística. Estes são apresentados a partir 

de três categorias, a saber: i) partilha de experiências e conhecimentos docentes; ii) 

reflexão sobre práticas pedagógicas; iii) mobilização de práticas e conhecimentos 

docentes. Tais categorias, assim como a descrição dos encontros do MoSaiCo Edu, são 

apresentados e discutidos na sequência desse texto. 

 

4. Resultados e discussões 
 

 Esta seção está organizada em duas partes. Inicialmente, é exposta uma breve 

descrição dos temas discutidos no decorrer dos quatro primeiros encontros do Grupo 

MoSaiCo Edu. Na sequência, são apresentadas e analisadas, sob o enfoque da revisão 

de literatura e com base no corpus desta pesquisa, as três categorias que emergiram 

da análise dos dados, as quais se referem à partilha, reflexão e mobilização de práticas 

e conhecimentos docentes. 

 

Encontros do Grupo MoSaiCo Edu 

 

 Em 2018, o Grupo MoSaiCo Edu iniciou as atividades no Laboratório de Estudos 

Cognitivos e Tecnologias na Educação Estatística – LabEst, da Universidade Federal 

do Rio Grande – FURG. Neste ano, reuniu-se em quatro diferentes momentos, entre 

agosto e novembro. O convite aos docentes para participar do Grupo ocorreu 

 
2 As pesquisadoras, também autoras desse capítulo, além de investigarem as ações do Grupo 
MoSaiCo Edu, também participaram dos encontros como professoras, compartilhando suas 
próprias experiências e conhecimentos docentes. Por este motivo, optou-se por utilizar a 
expressão “professoras-pesquisadoras”, como uma forma de indicar esta dupla função no Grupo 
e na pesquisa. 
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pessoalmente e por meios digitais (redes sociais e e-mail). Estes professores já haviam 

estudado ou trabalhavam na FURG, assim como conheciam alguns dos projetos 

relacionados à Educação Estatística, desenvolvidos nesta instituição. 

 A participação dos professores, desde o princípio da formação do Grupo, foi 

voluntária, ou seja, os docentes tinham autonomia para fazer parte, ou não, do MoSaiCo 

Edu e dos encontros, sem que houvesse constrangimentos administrativos ou da 

coação, das escolas ou da universidade (HARGREAVES, 1998; FIORENTINI, 2004). O 

Quadro 1 expõe a relação3 dos participantes destes primeiros encontros. 
 

Quadro 1 – Relação dos participantes nos encontros do Grupo MoSaiCo Edu 
Nome E1 (16/08/2018) E2 (13/09/2018) E3 (18/10/2018) E4 (29/11/2018) 
Rosa X X X X 

Orquídea X X X X 
Tulipa X X X X 

Margarida X X   
Cravo X  X  

Hibisco X  X X 
Amarílis X    
Azaleia X   X 
Girassol X    

Hortênsia X X   
Íris    X 

Fonte: Acervo das pesquisadoras (2018). 
 

 Sobre a formação e atuação profissional, dos 11 professores que participaram 

do Grupo MoSaiCo Edu neste período, apenas uma docente era Pedagoga (Profa. Íris); 

os demais eram licenciados em Matemática. Três lecionavam no Ensino Fundamental 

e Médio; um, no Ensino Fundamental; dois, no Ensino Médio; dois, no Ensino Superior; 

uma nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e dois eram recém-formados em 

Matemática e não estavam lecionando neste período. 

 Desde o convite até a realização destes encontros, existiam muitas inquietações 

das professoras-pesquisadoras em relação aos participantes e à constituição do Grupo, 

como, por exemplo: se haveria adesões, se a participação no Grupo se manteria com o 

passar dos encontros e se, de fato, o Grupo se tornaria colaborativo. Para ser 

colaborativo, “à medida que seus integrantes vão se conhecendo adquirem e produzem 

conjuntamente conhecimentos, os participantes adquirem autonomia e passam auto-

regular-se e fazer valer seus próprios interesses, tornando-se, assim, grupos 

efetivamente colaborativos” (FIORENTINI, 2004, p. 53). 

 Outros contratempos, vivenciados por Oliveira (2013) e Conti (2015), também 

poderiam dificultar a formação e a continuidade do Grupo, como: a definição do dia e 

 
3 Para garantir o anonimato em relação à identidade dos professores, foram utilizados nomes de 
flores. 
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horário adequados e o deslocamento dos participantes até os encontros. No caso do 

MoSaiCo Edu, as datas e o horário dos encontros foram acordados coletivamente, a 

partir da disponibilidade dos professores, respeitando períodos letivos com provas e 

entrega de notas, bem como outros impedimentos pessoais e profissionais. 

 A escolha pela Educação Estatística, área de concentração do LabEst e de 

interesse das professoras-pesquisadoras, escopo e especificidade do Grupo, foi 

divulgado no convite aos participantes. Considera-se que este aspecto foi 

imprescindível para que os integrantes se identificassem com o Grupo, assim como 

“pela possibilidade de compartilhar problemas, experiências e objetivos comuns” 

(FIORENTINI, 2004, p. 54) nesse âmbito. 

 Apesar de o Grupo ser proposto com base nos princípios colaborativos 

(FIORENTINI, 2004), inicialmente, os docentes buscavam um direcionamento das 

atividades pelas professoras-pesquisadoras, nos moldes de cursos de formação 

continuada. Essa postura era esperada, pois a colaboração não poderia ser imposta, 

mas construída entre os integrantes do Grupo, os quais trocam a “postura de 

acomodação e subordinação pela autonomia de escolher seus próprios temas de estudo 

teóricos e conteúdos para serem aprofundados” (COELHO, 2010, p. 177).   

 O primeiro encontro foi marcado pela apresentação da proposta de formação 

colaborativa e dos integrantes do Grupo, assim como pela conversa, por web 

conferência, com três professoras que participavam do Grupo de Investigação e 

Formação em Educação Matemática – GIFEM, da Universidade Cruzeiro do Sul – 

UNICSUL, sob responsabilidade da Profa. Celi Espasandin Lopes. No compartilhar de 

suas experiências, estas professoras descreveram como foram os primeiros encontros 

do GIFEM, bem como as temáticas abordadas, a relevância deste contexto para a 

formação docente e a amizade que se formara entre os integrantes do Grupo. 

 Além dessa conversa inicial com integrantes do GIFEM, os professores do 

MoSaiCo Edu compartilharam como estavam desenvolvendo o ensino de Estatística em 

sala de aula, relacionando, em alguns casos, com projetos de pesquisa, antes 

vivenciados na formação inicial. Também, expuseram a relevância que atribuíam à 

Estatística, bem como apontaram greves – no caso das instituições públicas –, 

avaliações externas e currículos muitos extensos, como fatores que interferiam no 

planejamento e no desenvolvimento das atividades em sala de aula. Ou seja, “a cultura 

escolar e as políticas públicas condicionam as possibilidades dos professores de 

promover transformações no currículo e no trabalho docente, e esse condicionamento 

limita o seu trabalho” (COELHO, 2010, p. 175). 

 Para além disso, os professores revelaram as estratégias que utilizavam para o 

ensino de Estatística e Probabilidade, entre estas a problematização com questões do 
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Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM e o desenvolvimento dos projetos de 

pesquisa, em um trabalho interdisciplinar, com outros professores/disciplinas da escola. 

Em alguns casos, os discentes escolhiam os temas de pesquisa (PORCIÚNCULA; 

SAMÁ, 2015); em outras situações, a escola ou o professor apresentava a temática 

central e, a partir desta, se desenvolvia a problemática de pesquisa do projeto.  

 Também neste primeiro encontro, os professores demonstraram interesse e, em 

alguns casos, desconhecimento, acerca das estratégias empregadas para o ensino de 

Estatística nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil. Ao trazerem 

essas questões, os professores indicaram perceber lacunas na formação básica dos 

estudantes, as quais poderiam refletir na compreensão de conceitos posteriores, nos 

Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

 Ao final deste encontro, por sugestão das professoras-pesquisadoras, se propôs 

a leitura coletiva do texto “A literacia, o pensamento e o raciocínio estatísticos” 

(CAMPOS; WODEWOTZKI; JACOBINE, 2011). Neste texto, os autores descrevem e 

inter-relacionam a Literacia, o Pensamento e o Raciocínio Estatísticos, bem como 

apresentam como estas competências progrediram com o passar do tempo, como se 

fazem presentes e/ou podem ser promovidas nas atividades em sala de aula. 

 Destarte, no segundo encontro, ao descreverem como viam a Literacia (ou 

Letramento) no planejamento das atividades relacionadas à Estatística, os professores 

a consideraram uma competência mais ‘fácil’ de ser contemplada em sala de aula, já 

que as vivências cotidianas dos estudantes eram permeadas por informações 

estatísticas – termos/expressões específicas, gráficos, tabelas etc. Contudo, o 

Pensamento e, principalmente, o Raciocínio, não eram atendidos de forma intencional 

nas práticas pedagógicas, assim como eram considerados mais ‘difíceis’ de serem 

desenvolvidos em sala de aula.  

 Ainda no segundo encontro, foram ressaltadas as dificuldades dos estudantes 

em relação à interpretação de dados estatísticos, cálculo de porcentagem e de medidas 

de tendência central e de dispersão, e em compreender probabilidade. Ao indicarem 

estas questões, alguns professores compartilharam suas experiências com o 

desenvolvimento de projetos estatísticos, como os Projetos de Aprendizagem 

(PORCIÚNCULA; SAMÁ, 2015) e Situações de Estudo (MALDANER, 2007; RITTER; 

MALDANER, 2015), com os quais buscavam promover o protagonismo do estudante 

em relação ao processo de ensino e aprendizagem. 

 Nesta perspectiva, os docentes ressaltaram os desafios enfrentados em sala de 

aula ao realizarem os projetos de pesquisa, entre estes: como e quem deveria definir a 

temática de pesquisa? Como orientar a construção do questionário estatístico (com 
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questões em que as respostas são abertas e/ou fechadas)? Como motivar os 

estudantes a participar de um projeto de pesquisa estatística? 

 Como exposto, desde o primeiro encontro do Grupo MoSaiCo Edu, ao 

descreverem as dificuldades vivenciadas em sala de aula, bem como as estratégias 

consideradas para o ensino de Estatística, os professores demonstraram interesse 

pelos projetos de pesquisa. Alguns desses professores conheciam esta proposta por 

experiências na formação inicial, a qual fora adaptada à realidade dos estudantes e das 

escolas. Outros, empiricamente e sem conhecer referenciais teóricos específicos, 

promoviam espaços de pesquisa nas escolas em que atuavam. 

 Isto posto, para o terceiro encontro se decidiu entre os integrantes do Grupo, 

estudar mais sobre a metodologia de projetos, especialmente os Projetos de 

Aprendizagem (PORCIÚNCULA; SAMÁ, 2015). Este texto estava coerente às práticas 

vivenciadas por estes professores, o que poderia possibilitar a “troca, partilha e re-

significação mútua de saberes, conhecimentos e práticas” (ESPINOSA, 2002, p. 120). 

 No terceiro encontro, ao descreverem os projetos de pesquisa desenvolvidos, os 

professores mencionaram as diferentes formas de organização das atividades, como a 

escolha de temáticas de pesquisa por turmas ou por grupos de estudantes. Também 

discutiram as temáticas que os estudantes gostavam de pesquisar e como realizavam 

as orientações relacionadas à construção dos questionários estatísticos. 

 O texto sobre Projetos de Aprendizagem também desencadeou reflexões sobre 

a promoção da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, bem como sobre a 

formalização dos conceitos estatísticos – medidas de tendência central e de dispersão; 

e representações tabulares e gráficas. As experiências compartilhadas pelos 

professores demonstraram que, apesar de ser possível entrelaçar o ensino teórico dos 

conceitos e as etapas de uma pesquisa, não havia uma única e correta forma para 

desenvolver os projetos, sendo necessário adaptar aos diferentes contextos, bem como 

às situações inesperadas que podem ocorrer em sala de aula. 

 Outras questões foram discutidas neste terceiro encontro, tais como: 

participação das escolas na Competição Internacional de Posters da Literacia 

Estatística4; os conteúdos contemplados no currículo da disciplina de Matemática;  a 

disposição dos conceitos estatísticos nos livros didáticos da Educação Básica; os 

desafios da carreira docente e a interferência de provas, greves, paralizações e 

atividades escolares no desenvolvimento das atividades em sala de aula. 

 
4 Na International Poster Competition, promovida pela International Statistical Literacy Project – 
ISLP, estudantes de escolas e universidades de todo o mundo são convidados a criar um pôster 
estatístico. Estes posters devem refletir ou ilustrar a análise de uso, interpretação e comunicação 
de estatísticas ou informações estatísticas (IASE, 2020). 
 



 20 

 Ao final do terceiro encontro foi escolhido colaborativamente, ainda que sugerido 

pelas professoras-pesquisadoras, o livro “Estatística e Probabilidade na Educação 

Básica: professores narrando suas experiências” (NACARATO; GRANDO, 2013). Por 

apresentar narrativas sobre o fazer pedagógico de professores que atuam na Educação 

Básica e que também participam de contextos de formação colaborativa, optou-se pela 

leitura coletiva destas narrativas, uma vez que esta ação poderia proporcionar 

momentos reflexivos sobre as diferentes estratégias pedagógicas relacionadas ao 

ensino e à aprendizagem de Estatística e Probabilidade, assim como contribuir para a 

formação profissional dos professores do MoSaiCo Edu. 

 Para além destas narrativas, no quarto encontro uma das professoras do Grupo 

(Profa. Tulipa) compartilhou sua primeira experiência com o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa. Aliás, tal iniciativa resultou da partilha com os demais professores 

do Grupo, ao conhecer sobre a metodologia de projetos. À vista disso, a Profa. Tulipa 

mobilizou os discentes a desenvolver uma pesquisa, a partir de uma atividade que já 

estava em andamento na escola. Neste encontro, exibiu fotos das atividades e ressaltou 

a empolgação dos estudantes na construção dos questionários e das entrevistas, assim 

como na apresentação dos resultados aos colegas da escola. 

 No quarto encontro também se discutiu sobre outras estratégias para o ensino 

de Estatística, para além dos projetos de pesquisa, como resolução de problemas e 

atividades com potencial lúdico5 (LUCKESI, 2014). Também foram abordadas temáticas 

relativas à intencionalidade docente ao planejar e desenvolver atividades em sala de 

aula; à necessidade da teoria para embasar a prática docente; quando e como abordar 

os conceitos estatísticos; e às adaptações que os professores precisam fazer para 

atender os conteúdos obrigatórios no currículo escolar (BRASIL, 2018), especialmente 

quando desenvolvem estratégias – como os projetos de pesquisa – que demandam 

mais tempo no desenvolvimento das atividades em sala de aula. 

 O Grupo também analisou que conceitos estatísticos (GAL, 2002) estavam 

sendo contemplados nos planejamentos, em especial, nos projetos de pesquisa. 

Nessas discussões, os professores ressaltaram a facilidade dos estudantes em estudar 

os conteúdos associados às representações tabulares e gráficas, as quais eram 

empregadas como estratégias para representar os resultados obtidos na coleta de 

dados. Contudo, os discentes mostravam dificuldades quando as análises envolviam 

medidas de tendência central e, mais ainda, nas medidas de dispersão. Ou seja, esses 

 
5 Luckesi (2014, p. 17) compreende a experiência lúdica (ou, ludicidade), como sendo um estado 
interna ao sujeito, que “só pode ser percebida e expressa pelo sujeito que a vivencia”. 
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conceitos, se não abordados pelo professor no decorrer dos projetos, não eram 

contemplados nas análises e na apresentação dos resultados das pesquisas. 

 Assim se encerrou este primeiro ciclo de encontros do Grupo MoSaiCo Edu em 

2018, os quais tiveram continuidade em 20196. Estes momentos possibilitaram, a partir 

da leitura coletiva dos textos teórico-científicos, a discussão e reflexão sobre as práticas 

e conhecimentos docentes mobilizados no ensino de Estatística. Em especial, podem-

se destacar os projetos de pesquisa, que embasaram as atividades relacionadas à 

promoção do Letramento Estatístico, conforme explicitados a seguir. 

 

Análise dos encontros do Grupo MoSaiCo Edu 

 

 O Grupo MoSaiCo Edu foi formado com viés colaborativo, em que professores, 

de diferentes níveis de ensino, trabalham e compartilham experiências e aprendizagens, 

especialmente no que se refere ao ensino e aprendizagem de Estatística. Destes 

primeiros encontros, pode-se destacar três ações, sistematizadas em três categorias, 

que representam os resultados dos primeiros encontros do Grupo: partilha de 

experiências e conhecimentos docentes; reflexão sobre práticas pedagógicas; e 

mobilização de práticas e conhecimentos docentes. 

 A partilha de experiências e conhecimentos docentes transcorreu nos quatro 

encontros do Grupo, a partir das diferentes temáticas e textos teórico-científicos lidos e 

discutidos, coletivamente. Os professores narravam como planejavam e desenvolviam 

as atividades em sala de aula, bem como traziam vivências e conhecimentos 

associados à formação profissional, as relações que estabeleciam com outros 

professores/disciplinas da escola/universidade, como também compreensões sobre o 

currículo e os entendimentos e características dos estudantes. 

 A fim de ilustrar este resultado, apresenta-se um excerto do primeiro encontro, 

no qual a Profa. Girassol compartilhou como havia disposto os diferentes conteúdos da 

disciplina de Matemática, para turmas do Ensino Médio, em seu planejamento 

pedagógico. Também nesse excerto, a Profa. Girassol destacou o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa, semelhante ao que havia vivenciado na formação inicial, sob 

orientação da Profa. Orquídea, para o ensino dos conteúdos referentes à Estatística. 

 

 

 

 

 
6 Os encontros de 2019 serão descritos e analisados em trabalhos posteriores. 
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Quadro 2 – Partilha de experiências e conhecimentos docentes da Profa. Girassol 

Eles [estudantes] têm, agora, no segundo ano... eu dei trigonometria, eu dei PA [progressão 
aritmética] e PG [progressão geométrica] que faltou do ano passado, pra esse ano, 
trigonometria. Tô dando agora... entrei em análise combinatória e vou dar probabilidade. Aí 
tem a sequência [sequência didática]. Eu tô pensando em fazer a sequência com 
probabilidade. Lá [na escola] eles têm um trabalho em cima. Eu tô pensando em trabalhar com 
probabilidade, porque falta dar matrizes, e, no segundo ano, eles têm também, sólidos. Eu tô 
agora e tenho que ver todas as matrizes e os sólidos todos. Eu falei que não vou conseguir. 
Eu vou ter que abrir mão dos sólidos... Sólidos eu empurro pra lá... e eu sei que Estatística é 
no terceiro [Ensino Médio]. Ano passado, quando eu entrei [na escola], eu entrei com 
Estatística. Eu fiz um trabalho, que nem você [Profa. Orquídea] fez com a gente [no curso de 
Licenciatura em Matemática], com meus alunos. Pedi pra eles escolherem um tema, fazer um 
questionário [projetos de pesquisa] (Profa. Girassol, 1º encontro, 16/08/2018). 

Acervo das pesquisadoras (2018). 

 

 Para além das experiências, as relações discursivas do Grupo propiciaram a 

partilha de conhecimentos docentes. Esta base de conhecimentos para o ensino refere-

se a um “corpo de compreensões, conhecimentos, habilidades e disposições que são 

necessários para que o professor possa propiciar processos de ensinar e de aprender, 

em diferentes áreas de conhecimento, níveis, contextos e modalidades de ensino” 

(MIZUKAMI, 2004, p. 38). Ou seja, são as compreensões do professor, necessárias à 

promoção da aprendizagem dos estudantes (SHULMAN, 1986; 1987). 

 Parte desses conhecimentos, como o do conteúdo, pedagógico e do currículo, 

podem ser destacados na narrativa da Profa. Girassol. Esta evidenciou os conteúdos a 

serem contemplados no planejamento das aulas, as estratégias adotadas (projetos e a 

sequência didática), bem como as relações entre os diferentes conteúdos do currículo 

escolar. Os conhecimentos sobre o contexto escolar e dos estudantes, assim como dos 

propósitos da educação, também fazem parte do exercício da docência e, portanto, 

permearam as experiências compartilhadas no Grupo MoSaiCo Edu. 

 A segunda categoria envolveu os processos reflexivos sobre as práticas 

pedagógicas para o ensino de Estatística. A problematização de tais experiências, com 

os demais integrantes do Grupo, e a leitura e discussão coletiva dos textos teórico-

científicos, possibilitaram que os professores questionassem as próprias formas de 

ensinar, bem como a aprendizagem dos discentes. Para ilustrar esse resultado, no 

Quadro 3 são indicadas as reflexões das Profas. Tulipa e Margarida. 

 

 

 

 

 

 



 23 

Quadro 3 – Reflexão das Profas. Tulipa e Margarida sobre o ensino de Estatística 

Eu acabo caindo mais em fórmulas, eu até anotei no final ali... [do texto lido] em aplicação, em 
fazer cálculos. Eu não ensino Estatística. Eu ensino a calcular (Tulipa, 2º encontro, 
13/09/2018). 

Tô pensando no meu terceiro ano [do Ensino Médio]. Tô pensando justamente isso. O quanto 
eles estão sabendo dos conceitos, não só fazendo as questões, né?” [...] a gente também não 
muda. A gente também tá no automático (Profa. Margarida, 2º encontro, 13/09/2018). 

Acervo das pesquisadoras (2018). 

 

 Tais reflexões, individuais e coletivas, foram importantes para a formação 

profissional dos professores, pois possibilitaram que estes repensassem como estavam, 

ou não, promovendo ambientes de ensino e aprendizagem de Estatística, bem como as 

estratégias pedagógicas empregadas. Para Zeichner (1993, p. 17), considerar o 

professor como um prático reflexivo é reconhecer “a riqueza da experiência que reside 

na prática de bons professores”. Ou seja: 

 

[...] pensar na prática reflexiva é encará-la como vinda à superfície das 
teorias práticas do professor, para análise crítica e discussão. Expondo 
e examinando as suas teorias práticas, para si próprio e para os seus 
colegas, o professor tem mais hipóteses de se aperceber das suas 
falhas. Discutindo publicamente no seio de grupos de professores, 
estes têm mais hipóteses de aprender uns com os outros e de terem 
mais uma palavra a dizer sobre o desenvolvimento da sua profissão 
(ZEICHNER, 1993, p. 21-22). 

  

 Assim como a Profa. Tulipa que, a partir dos textos teórico-científicos, relacionou 

o ensino de Estatística aos cálculos, fórmulas e procedimentos algébricos, o Prof. Cravo 

também refletiu sobre sua prática pedagógica. Ao ler e discutir o texto sobre Projetos 

de Aprendizagem (PORCIÚNCULA; SAMÁ, 2015), este professor reavaliou como os 

discentes estavam, ou não, relacionando os conceitos estatísticos com os projetos de 

pesquisa. Tal situação é ilustrada no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Reflexão do Prof. Cravo sobre sua prática pedagógica 

[...] Ao ler o texto [PORCIÚNCULA; SAMÁ, 2015], eu percebi que eu vou ao desencontro. 
Por que, a minha primeira ideia era trabalhar o conteúdo, separadamente: o que é média, o 
que é a moda, como se organiza os dados. Sem a contextualização em si, sem a curiosidade 
deles [estudantes], tudo mais... e aí tá, e aí tá o motivo. Tudo aquilo que a gente tinha estudado 
[o conteúdo], que daí não “linka”, na verdade... (Prof. Cravo, 3º encontro, 18/10/2018). 

Acervo das pesquisadoras (2018). 

 

 A leitura e reflexão do texto sobre Projetos de Aprendizagem possibilitou que o 

Prof. Cravo percebesse que os discentes poderiam estar com dificuldades em relacionar 

os conceitos estatísticos e os projetos de pesquisa, já que as atividades e os conceitos 
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estavam sendo trabalhados em momentos distintos. Ou seja, são as “leituras de textos 

nos quais se vêem ou se sentem identificados, isto é, textos que tematizam e analisam 

situações específicas de sala de aula, que são capazes de sensibilizar ou mobilizar os 

professores” (ESPINOSA, 2002, p. 120). 

 Ademais, ao refletir sobre sua prática pedagógica, considerando um texto que 

remeteu aos projetos de pesquisa, este professor não somente interagiu com o texto 

lido, mas, também, com os demais professores do Grupo, realizando o movimento de 

refletir sobre a reflexão-na-ação, ou seja, passou a analisar suas ações em sala de aula, 

“no que observou, no significado que lhe deu e na eventual adopção de outros sentidos” 

(SCHÖN, 1992, p. 83). 

 Uma terceira ação do Grupo MoSaiCo Edu está relacionada à mobilização de 

práticas e conhecimentos docentes. Para evidenciar esse achado apresenta-se o caso 

da Profa. Tulipa, que demonstrou interesse em desenvolver projetos de pesquisa, a 

partir de um trabalho que já estava sendo realizado em sua escola, com a temática 

“valorização da vida”. Assim, por sugestão do Grupo, a atividade passou a contemplar 

uma pesquisa estatística, conforme é exemplificado no Quadro 5: 

 

Quadro 5 – Mobilização de práticas e conhecimentos docentes da Profa. Tulipa 
[...] Aí eu comentei com eles [estudantes]: esse projeto vai ser diferente. “Por quê?” Aí eu 
comentei que já tinha começado a ideia aqui [Grupo MoSaiCo Edu]. Eu disse pra eles 
[estudantes]: porque a gente vai fazer todo um levantamento estatístico. Porque a gente vai 
construir gráficos, vai construir tabelas. Por quê? não sei o quê... Então vocês vão aprender 
um monte de coisa. Esse projeto vai ser diferente. Aí eles [estudantes]: “ah bom!” [...] Eu disse 
pra eles [estudantes]: a minha parte vai ter que ter em todas as turmas, né? Vocês vão ter que 
fazer questionário. Vai ter que ter pesquisa. Nós vamos ter que fazer levantamento de dados. 
E aí eu vou tentar fazer dessa maneira. Trazer os conceitos pra eles na pesquisa (Profa. 
Tulipa, 2º encontro, 13/09/2018). 

Acervo das pesquisadoras (2018). 

  

 Neste excerto pode-se destacar a frase “aí eu comentei que já tinha começado 

a ideia aqui”, a qual representou um movimento inicial da Profa. Tulipa para a adoção 

de uma estratégia que até então, não fazia parte da sua rotina em sala de aula. No 

terceiro encontro, ao ser questionada sobre a necessidade destas mudanças na prática 

pedagógica, a Profa. Tulipa explicou o motivo pelo qual passou a desenvolver projetos 

de pesquisa na sua escola, conforme é apresentado no Quadro 6: 

 
Quadro 6 – Desenvolvimento de projetos de pesquisa pela Profa. Tulipa 

[...] eu sinto a necessidade de estar fazendo alguma coisa, porque você só estar dentro da 
sala de aula, ainda mais no meu caso, que é quase só [escola] pública, você acaba se 
desmotivando com muita coisa que você vê. Eu sinto a necessidade de estar fazendo alguma 
coisa fora, pra motivar, pra voltar... e aí, quando eu comecei a vir pra cá, e... bem nos grupos 
assim, vocês começaram a falar do projeto, aí tu comentou [Prof. Cravo], e outra menina 
[Profa. Margarida], comentou que vocês aplicavam nas escolas de vocês, o teu [Profa. 
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Orquídea] projeto [Projetos de Aprendizagem], que era de fazerem os alunos fazerem um 
questionário, pesquisarem... eu disse: “bah, mas, é agora!” Eles já estão fazendo aquele 
projeto [sobre a valorização da vida], que eles já tinham escolhido o tema, eu disse: “dá pra 
encaixar!” Eles já vão ter que fazer um documentário no 3º trimestre. Eu disse: “além do 
documentário, é isso que eu vou fazer com eles”. Por que a Estatística sempre fica de qualquer 
jeito (Profa. Tulipa, 3º encontro, 18/10/2018). 

Acervo das pesquisadoras (2018). 

 

 Ao compartilhar como os projetos eram desenvolvidos em sala de aula, os 

professores Cravo e Tulipa, no segundo e terceiro encontros, evidenciaram como 

organizavam o ensino de Estatística, assim como as formas e as estratégias que 

utilizavam para apresentar estes conteúdos aos estudantes. No caso do Prof. Cravo, os 

projetos e os conceitos estatísticos eram abordados em momentos distintos, assim 

como as temáticas eram escolhidas pelos estudantes, em pequenos grupos; já a Profa. 

Tulipa conheceu os projetos no MoSaiCo Edu e passou a desenvolvê-los em sua escola, 

com temáticas por turma, para facilitar as discussões dos trabalhos. 

 Estes conhecimentos foram partilhados e ressignificados com as interações do 

Grupo e com a leitura dos textos teóricos-científicos, o que levou o Prof. Cravo a 

repensar a integração dos conceitos estatísticos e a pesquisa; e a Profa. Tulipa a 

transformar um ensino baseado em cálculos, fórmulas e procedimentos algébricos em 

projetos, onde o discente participa das etapas atinentes a uma pesquisa estatística. 

 Ademais, entre os integrantes do Grupo, estavam professoras-pesquisadoras da 

Educação Estatística, que dedicam sua trajetória profissional às investigações acerca 

do ensino e aprendizagem, bem como à formação docente nesta área do conhecimento. 

Assim, especialmente no início do trabalho colaborativo, quando os professores, em 

geral, não estão acostumados a compartilhar a liderança e a propor atividades/leituras, 

contar com estudiosos da área torna-se relevante à promoção de processos reflexivos, 

a partir dos interesses dos integrantes do Grupo. 

 Diante dos resultados apresentados nessa pesquisa, pode-se apresentar a 

Figura 1, a qual sintetiza as três ações desenvolvidas pelo Grupo MoSaiCo Edu em prol 

de uma formação colaborativa para o ensino de Estatística. As setas, nos dois sentidos, 

indicam o movimento proporcionado pelas discussões do Grupo, no qual os professores 

compartilham, refletem e mobilizam práticas e conhecimentos docentes, não, 

especificamente, nesta ordem, mas em um processo contínuo, entre pensar e agir sobre 

as próprias práticas pedagógicas. 
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Figura 1 – Contribuições do contexto colaborativo à formação dos professores 

 
Elaborado pelas pesquisadoras (2019). 

 

 Logo, pode-se considerar que este Grupo de formação colaborativa entre 

professores que ensinam Estatística possibilitou momentos de partilha, reflexão e 

mobilização de práticas e conhecimentos docentes, o que poderá contribuir na formação 

pessoal e profissional destes professores. Estas ações, ainda que iniciais, também 

mostraram que, apesar dos desafios e obstáculos políticos e sociais que envolvem o 

exercício da docência, os professores buscam espaços de formação para compartilhar, 

discutir e repensar suas práticas pedagógicas. 

 

5. Considerações finais 
 

 Este capítulo objetivou apresentar e discutir os resultados obtidos a partir dos 

primeiros encontros do Grupo MoSaiCo Edu a favor de uma formação colaborativa para 

o ensino de Estatística. Esses envolveram a partilha e a mobilização de experiências e 

conhecimentos docentes, assim como discussões sobre o currículo, o livro didático da 

Educação Básica, a realidade escolar; a carreira docente e a interferência externa, como 

provas, greves, atividades escolares etc. na organização e no desenvolvimento das 

atividades em sala de aula. 

 Nesta perspectiva, pode-se constatar que a formação de professores por meio 

de um Grupo colaborativo possibilitou a partilha, reflexão e mobilização de práticas e 

conhecimentos docentes, muito impulsionados pelas leituras "sincronizadas" ao que 

estava sendo partilhado, para novas reflexões e novas formas de ensinar e aprender 

Estatística. Nesta perspectiva, pode-se apontar a relevância da presença das 

professoras-pesquisadoras no Grupo, uma vez que o trabalho que desenvolvem em 

relação à Estatística contribuiu para o direcionamento das atividades/leituras, 

especialmente na etapa inicial de formação, quando os professores ainda não se 

sentem aptos a propor encaminhamentos aos demais integrantes do Grupo.  
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 No primeiro caso, pode-se destacar a partilha de experiências e conhecimentos 

relativos à formação profissional e às atividades desenvolvidas em sala de aula. Essas 

discussões possibilitaram momentos de aprendizagem entre os professores, que 

socializaram diferentes olhares e entendimentos sobre as estratégias empregadas, bem 

como a relação da Estatística com os demais conteúdos do currículo escolar.  

 As relações discursivas entre os participantes do Grupo MoSaiCo Edu, assim 

como a leitura dos textos teórico-científicos, também promoveram a reflexão sobre as 

práticas empregadas para o ensino de Estatística, com ênfase nas estratégias e na 

aprendizagem dos estudantes. Discussões sobre projetos estiveram em destaque no 

decorrer desses primeiros encontros, especialmente na forma de desenvolvê-los e nos 

conceitos que podem ser abordados, assim como as dificuldades dos discentes nas 

análises e apresentações dos resultados quando são necessários conhecimentos 

relacionados às medidas de tendência central e de dispersão. 

 A abordagem de um texto sobre Projetos de Aprendizagem no terceiro encontro, 

levou um dos professores a avaliar com desenvolvia essa estratégia e os motivos pelos 

quais havia uma dificuldade dos estudantes em relacionar a prática com os conceitos 

estatísticos. Ou seja, a leitura colaborativa de um texto que envolvia uma estratégia já 

conhecida e adotada pelo professor, o fez refletir e, possivelmente, modificar as ações 

e procedimentos priorizados em sua prática, especialmente quando desenvolve 

atividades baseadas em projetos de pesquisa. 

 Por fim, enfatiza-se a relevância do contexto colaborativo para a mobilização de 

práticas e conhecimentos docentes. Em especial, pode-se destacar o desenvolvimento 

de projetos de pesquisa por uma das professoras, que até então não havia realizado 

essa estratégia em sala de aula, motivada por leituras e por reflexões a partir de outros 

depoimentos no Grupo. Este foi um dos movimentos iniciais relativos à adoção de novas 

estratégias pedagógicas, que também envolveram conhecimentos docentes, a partir 

dos processos reflexivos relativos ao ensino de Estatística. 

 Portanto, ainda que as atividades do Grupo sejam recentes, estas se mostraram 

efetivas para a formação colaborativa dos professores, pois as diferentes experiências 

e conhecimentos foram partilhados, reavaliados e modificados, na busca por melhores 

propostas pedagógicas que possibilitem a aprendizagem discente em relação à 

Estatística. Cabe destacar que outros resultados poderiam ser indicados, mas optou-se 

por destacar àqueles que estiveram mais presentes no decorrer destes encontros e que 

corroboraram o trabalho colaborativo para a formação pessoal e profissional. Outros 

resultados serão evidenciados em publicações futuras, considerando a continuidade 

dos encontros e das discussões do Grupo MoSaiCo Edu. 
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1. Introdução 
 
 Reprovação, segregação e fracasso escolar são incômodos que desestabilizam 

a prática pedagógica e a organização social de um país. No rol dos países que 

vivenciam esta situação se encontra o Brasil, por apresentar uma cultura política, 

escolar e docente de reprovação – retenção e/ou multirrepetência – muito acentuada e 

que necessita ser analisada, discutida e desconstruída com o objetivo de 

ultrapassarmos as barreiras históricas impostas ao fracasso escolar e sua associação 

ao fracasso social (FRIGOTTO, 2011; GATTI, 2009; RIBEIRO, 1991). 

 Ainda que pesquisas realizadas (PATTO, 1999; CARRAHER, CARRAHER, 

SCHLIEMANN, 1985; ABRAMOVICH, 1997; CHARLOT, 2000) nos possibilitem 

avanços no entendimento de quem são estes estudantes fracassados, sua origem 

social, racial e geográfica, transpor esta problemática do âmbito escolar para o âmbito 

de política nacional se apresenta como um desafio em virtude de compreensões 

socialmente construídas e arraigadas de padronização, hierarquização e inferiorização 

dos sujeitos estudantes.  

 Considerar que o fracasso escolar implica em aspectos sociais, políticos e 

pedagógicos consiste em propor ações integradas em que União, estados e municípios 

busquem melhorar os índices da defasagem idade/série, como também da reprovação 

e do abandono escolar. A distribuição de atribuições entre os poderes qualifica as ações 

e tende a promover a superação das desigualdades de oportunidades educativas 

existentes entre as diferentes camadas sociais. Somente de forma cooperativa, com a 

proposição de políticas públicas de Estado, que haverá condições de construir caminhos 

escolares e sociais que promovam avanços nos processos do ensinar e do aprender.  

 Isso porque, segundo Gatti (2009), a educação é questão de direito público e 

não área de disputa político-partidária. Projetos que visam a formação de gestores 

educacionais e professores para a atuação direta com estudantes, o financiamento da 
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educação, da infraestrutura e da carreira do magistério contemplam uma política 

educacional ampla que necessita de continuidade e de articulação com ações 

pedagógicas para qualificar gradativamente os processos educacionais, favorecendo o 

aprender independente de interesses transitórios dos partidos políticos. 

 Há de se enfatizar, com base em Couto (2017), que as ações voltadas às 

políticas sociais e educativas não apresentam resultados imediatos, por isso a 

importância da continuidade. Mesmo em meio aos avanços intraescolares e 

extraescolares que são percebidos, como inovações pedagógicas, melhor qualificação 

dos docentes e melhores condições de vida e subsistência, caminhamos de forma lenta 

e gradual.  

 Superar uma extensa histórica e cultural defasagem educacional pode minimizar 

os impactos sociais do fracasso escolar. Ter conhecimento dos atravessamentos que 

perpassam esta realidade nos permite compreender que não se pode simplificar as 

discussões ao binarismo, pobre e rico, branco e negro, bom ou mau estudante. 

Necessitamos desconfiar dessas representações, interrogá-las e contextualizá-las de 

forma a não mais promover uma educação que leve ao fracasso social. 

 Para isso, apresentamos neste artigo um dos caminhos históricos dentre os 

tantos que podem ser seguidos quando se tem como propósito a compreensão de um 

fenômeno a ser estudado. A partir do diálogo com Maturana e Varela (2011), Charlot 

(2000), Abramovich (1997), Patto (1999) e outros, defendemos que acontecimentos 

históricos, sociais e culturais estabeleceram distintos emocionares com relação a escola 

que levaram a emergência do fenômeno fracasso escolar.  

 Com base em Maturana (2005), entendemos as emoções como disposições 

corporais que determinam ou especificam domínios de ações. Acontecem de forma 

espontânea, não sendo controladas pelos sujeitos. É o ponto de partida de um encontro 

e, a partir delas, raciocinamos e agimos dentro de domínios de ações específicos. 

 Assim, a análise alicerçada na Biologia do Conhecer7 (MATURANA; VARELA, 

2011) destaca a escola como um espaço social e historicamente construído. E ao 

compreender com o olhar voltado para as emoções que a constitui os engendramentos 

que possibilitaram sua estruturação, avançamos na construção de compreensões com 

relação ao ensinar e o aprender de forma a qualificar a prática docente com vista a 

 
7 A Biologia do Conhecer (MATURANA; VARELA, 2011) consiste em reflexões teóricas e 
epistemológicas que tem como propulsor a experiência do observador ao observar na linguagem. 
É um espaço reflexivo com o objetivo de direcionar os olhares para a multidimensionalidade 
relacional que envolve o ser e o estar consigo, como o outro e com o meio. Permite entender o 
ser humano enquanto ser biológico a partir de fundamentos epistemológicos e teóricos que 
revelam que não há certezas no olhar e não há visão independente do sujeito, colocando em 
suspenção todas nossas compreensões e crenças. 
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aceitação do outro como legítimo outro na convivência, distanciando a escola do 

fenômeno fracasso escolar. 

 

2. Do Estado Educador ao Estado Regulador 
 

 Até a década de 1930, dados estatísticos publicados indicavam um ínfimo 

número de sujeitos que tinham acesso ao sistema de ensino. Desses, poucos concluíam 

a escolarização e outros tantos evadiam ou eram reprovados no primeiro ano do curso 

primário. O estudo de Patto (1999), indica que no decorrer dessa década houve o 

alargamento da escola pública quando comparado aos anos anteriores. No entanto, o 

período de 1932 a 1939 também foi marcado por altos índices de evasão e de repetência 

nos primeiros anos da escola pública primária. E acrescenta que, da pequena parcela 

da população que frequentava a escola em 1936, 53,52% estavam retidos no 1º ano 

primário e, em 1938, houveram 58,53% de perdas do 1º para o 2º ano primário. 

 Embora tenha ocorrido a expansão quantitativa da escola pública no Brasil nos 

anos 30 devido ao crescimento da demanda social de educação resultante da nova 

ordem político-econômica que se instaurara a partir da Revolução de 30, esta foi 

deficiente quanto ao seu aspecto estrutural. A falta de oferta suficiente de escolas, o 

baixo rendimento do sistema escolar e a discriminação social acentuada por uma 

estrutura escolar rígida e seletiva, fez com que existisse um descompasso entre a oferta 

e o alcance das camadas populares aos mais altos níveis de escolarização.  

 Romanelli (1986) esclarece que não encontram-se dados em termos globais com 

relação a década de 30, o que leva à construção de compreensões a partir da análise 

das informações obtidas referente as demais décadas.  A autora ainda coloca que houve 

uma 

 
[...] enorme expansão do ensino depois de 1920. Enquanto nessa 
época a taxa de escolarização da faixa de 5 a 19 anos era, 
praticamente, de 9% apenas, em 1940, ela já era de 21,43% e, em 
1970, chegou a 53,72%. É evidente a insuficiência dessa expansão, de 
vez que, em 1970, ainda 46,28% da população escolarizável estavam 
fora da escola. Mas é evidente também o progresso alcançado, desde 
1920, quando mais de 90% da população escolarizável não 
frequentavam a escola.  A extensão desse progresso pode ser 
estimada mediante comparação entre os índices de crescimento 
demográfico e os índices de crescimento da matrícula escola. 
Enquanto o primeiro passou de 100, em 1920, para 122, em 1940, a 
segunda cresceu de 100 para 291, na mesma época. (ROMANELLI, 
1986, p. 64). 

 

 Assim, em um universo no qual o acesso a escolarização era um processo 

restrito, não atingir aos patamares mais altos do sistema educacional consistia em 
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misturar-se aos que não integravam esta situação. Embora já fossem identificadas 

dificuldades escolares, nesse universo não existia o conceito fracasso escolar, apenas 

uma forma peculiar de organização social em que o destaque se dava ao êxito. 

 Em 1824, a primeira constituição brasileira fazia referência a instrução primária 

e gratuita para todo cidadão. Contudo, no período do Império, a cidadania era concedida 

para a pequena parcela da população pertencente a elite econômica, o que excluía 

mulheres, negros e indígena do direito a educação. Essa intenção legal de direito a 

escolarização básica para todos avançou lentamente ao longo da história e, de acordo 

com Haddad e Di Pierro (2000), somente em meados da década de 1940 que ampliou-

se a preocupação com a educação para as camadas populares. Iniciou-se um 

movimento de políticas públicas e reformas educacionais no intuito de garantir o acesso, 

a permanência e a qualidade do ensino público. 

 Poucas mudanças foram percebidas até o início da década de 1950, período em 

que o compromisso da escola primária era “a moralização do povo pela educação”. 

(CHARLOT, 2008, p. 18). Como somente uma pequena parcela da população era 

alfabetizada, a alfabetização e alguns conhecimentos básicos tornaram-se propósitos 

da escolarização. Enquanto a vida social exigia dos sujeitos o trabalho, seja na roça ou 

no comércio, ainda eram poucos os que tinham acesso a escola e os que tinham, ainda 

permaneciam por pouco tempo.  

 Embora a escola não influenciasse na distribuição de posições, era percebida 

como solução social e política. Constituída por professores considerados militantes 

disciplinados que sabiam ler e escrever, eram responsáveis por valorizar o mundo do 

trabalho e por reafirmar a necessidade da construção de uma sociedade digna. Nesse 

contexto, o fracasso consistia em um problema pedagógico que não acarretava em 

problemas sociais visto que o interesse do país era a modernização. 

 
Em tal configuração socioescolar, a posição social dos professores, a 
sua imagem na opinião pública, o seu trabalho na sala de aula são 
claramente definidos e estáveis. O professor é mal pago, mas é 
respeitado e sabe qual é a sua função social e quais devem ser as suas 
práticas na sala de aula. (CHARLOT, 2008, p. 19). 

  

 A configuração da escola é radicalmente alterada na década de 1960 e 1970, 

período em que a maioria dos países percebe seu potencial com relação ao 

desenvolvimento econômico e social. O Estado Educador8 que, anteriormente a 

Segunda Guerra Mundial, pensava a educação em termos de construção da nação, da 

 
8 O Estado pode ser considerado Educador quando prioriza a inculcação de valores comuns, não 
apenas como finalidade da escola, mas também como fundamento da nação ou da comunidade 
e do próprio Estado (CHARLOT, 2014, p. 38). 
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paz social e de valores, concedeu lugar a um Estado Desenvolvimentista que, a partir 

dos anos 1950 e, sobretudo, 1960 buscava recuperar-se dos prejuízos causados pela 

guerra. A educação, agora a serviço do desenvolvimento, emerge como possibilidade 

de alavancar o crescimento econômico.  

 Ao longo dessas duas décadas – 1960 e 1970 – prolonga-se a escolaridade 

obrigatória para nove anos, atendendo dos seis aos quinze anos de idade, abre-se o 

primeiro segmento do ensino secundário e acontece a massificação da escola com 

efeitos de reprodução social. Também criou-se a teoria do capital humano, cuja ideia 

básica consiste na educação enquanto capital que traz benefícios para a vida 

profissional e que necessita ser desenvolvida seguindo a lógica desenvolvimentista do 

projeto neocapitalista, o que fez da escola o elevador social (CHARLOT, 2007). 

 Patto (1999, p. 21) coloca que na década de 1970 dados indicavam uma 

melhoria na prestação de serviços escolares à população.  No entanto, a coexistência 

de altos índices de reprovação e de evasão escolar fizeram com que o “tráfego escolar” 

ficasse obstruído devido a ampliação do acesso das camadas sociais ao sistema de 

ensino e o aspecto seletivo atribuído à escola. A universalização do ensino com vista a 

acabar com o analfabetismo, então, criou uma nova organização social pautada na 

concorrência em que emergiu a questão de fracasso escolar. 

 
A questão do “fracasso escolar” foi designada com esses termos e 
apareceu claramente como social nas décadas de 1960 e 1970, com a 
generalização do ensino intermediário entre os ensinos primário e 
médio, nomeado, no Brasil, como ginásio e, a seguir, ensino 
fundamental II, correspondente ao atual segmento escolar do sexto ao 
nono ano (quinta a oitava série). De lá pra cá, em países como a 
França ou o Brasil, o ensino fundamental matricula quase todos os 
jovens de cada geração, mas não consegue levar todos para o saber 
nem sequer para o domínio da leitura e da escrita. Novamente, a 
instituição escolar e os docentes esbarram no problema do “fracasso 
escolar”, agora designado assim, e, de novo, observa-se a exclusão 
desses alunos para estruturas especializadas (França) ou a auto 
exclusão, pelos próprios alunos, que deixam a escola (Brasil). 
(CHARLOT, 2009, p. 12). 

 

 Charlot (2008) acrescenta que a nova configuração socioescolar estabelecida 

na década de 1970 trouxe para a escola três contradições: o sucesso e o fracasso 

escolar, a democratização da escola e a pressão social sofrida pelos professores. Com 

relação ao sucesso e ao fracasso escolar, o autor considera que o fenômeno fracasso 

escolar foi criado a partir do momento em que a posição profissional e social passou a 

ser atribuída ao nível de estudo. Ao imputar o valor do sujeito à conquista de um 

diploma, uma lógica competitiva adentra a este espaço para assim, hierarquizar os 
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estudantes a fim de equacionar a ocupação das melhores vagas no mercado de trabalho 

e, consequentemente, galgar posições sociais e prestigio.  

 A democratização da escola ao possibilitar o acesso, em particular no último 

segmento do ensino fundamental de sujeitos culturalmente considerados inadequados 

a este espaço fez com que sua organização fosse atravessada por contradições sociais, 

alterando seu ambiente e lhe gerando múltiplos desafios, dentre eles a cobrança por 

resultados satisfatórios. Esse aspecto leva a terceira contradição que consiste nas 

pressões sociais que sofrem os professores a partir do momento em que o resultado 

escolar se torna exigência social. Assim, os docentes passam a ser vigiados, criticados 

e responsabilizados pelos resultados dos estudantes e tem suas práticas pedagógicas 

questionadas, desestabilizando a sua função. 

 Em um movimento que buscava a solução do problema fracasso escolar, nesta 

década, são propostos os programas compensatórios que emergiram da abordagem da 

privação cultural, um campo teórico que considerava que pais carentes não teriam 

condições culturais para alicerçar o sucesso escolar e social de seus filhos. Embora 

apresentasse variações de acordo com os fatores que pretendiam compensar, a 

metodologia adotada e o período de atuação, pressupostos básicos perpassam as 

distintas proposições.  

 O primeiro pressuposto estava relacionado a crença de que as crianças que 

fracassam na escola apresentam carências de ordem social e cultural, ou seja, 

desvantagens socioculturais. Os programas compensatórios eram apresentados como 

possibilidade de intervenção precoce a fim de reduzir ou de eliminar estas desvantagens 

(KRAMER, 1982). 

 O segundo pressuposto, o determinismo sociológico, considerava a existência 

de uma relação direta entre a origem socioeconômica e o desenvolvimento da criança. 

O que levou a afirmar que as causas do fracasso escolar estariam na família e no meio 

social de origem, fazendo com que o meio passasse a ser considerado central para o 

processo, superando o determinismo biológico que atribuía o rendimento escolar a 

genética. Por fim, a deficiência linguística seria o terceiro pressuposto e concebia que 

os estudantes de classes menos favorecidas apresentavam déficits verbais e, 

consequentemente sua capacidade de pensar de forma lógica estaria aquém do 

esperado. Assim, estereótipos foram sendo criados associando o fracasso escolar as 

deficiências provenientes da classe social menos favorecida.  

 Carraher, Carraher e Schliemann (1985) esclarecem que o fato de se adotar o 

entendimento de fracasso escolar segundo a perspectiva da privação cultural deixava a 

escola, juntamente como seu corpo pedagógico e diretivo, em uma posição confortável 

visto que se eximiam de qualquer responsabilidade pela situação, fazendo com que os 
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sujeitos sociais fossem culpabilizados pelo seu fracasso. Assim, se justificava a 

educação compensatória, a qual seria proposto um currículo que atendesse as 

necessidades culturais dos menos favorecidos, ou seja, seriam desenvolvidas no 

espaço escolar ações que viessem a mudar a criança a fim de compensar as faltas 

experienciais dos ambientes que convivem.  

 A teoria do fracasso escolar, fundamentada na sociologia da reprodução, foi 

formulada com base na origem e na deficiência pautando suas análises na diferença de 

posições. Trata-se de uma construção teórica arraigada na experiência profissional dos 

docentes sob o olhar ideológico que se faz de fatos selecionados e reinterpretados. Ao 

teorizar as questões que envolvem o fracasso escolar, aspectos como o sentido da 

escola para as famílias populares, a relevância das ações pedagógicas desenvolvidas 

nas instituições escolares e pelos professores foram desconsiderados atribuindo a 

responsabilidade exclusiva aos estudantes e suas famílias (CHARLOT, 2000). 

 Concomitante com todos os acontecimentos apresentados e, sob influência das 

teorias críticas do currículo, as décadas de 1960 e 1970 representaram o início de 

intensos movimentos sociais e culturais, ocorridos nas mais variadas regiões do mundo, 

que possibilitaram que um outro olhar fosse descendido para a escola. Essa outra forma 

de percepção social e cultural possibilitou que a escola, antes libertadora da sociedade, 

passasse a ser percebida como instrumento de seletividade, como um aparelho 

ideológico do Estado cujo objetivo é estabelecer como verdade absoluta a ideologia da 

classe dominante de forma a manter as classes menos favorecidas em níveis 

educacionais formais mais baixos, mantendo o status quo.  

 Ainda seguindo esta linha de compreensão, o êxito escolar envolveria habitus 

(disposições) e capital cultural (recurso) socialmente construído e distribuído de forma 

desigual. Contudo, esse entendimento não considera a pluralidade de capital cultural 

construído, não esclarece como se opera com as diferenças, bem como não 

problematiza a construção da noção de habitus direcionando os olhares para os 

estudantes dos meios populares que são bem sucedidos na escola e os filhos 

estudantes das classes mais elevadas que fracassam. 

 Charlot (2000) coloca que a sociologia de Bourdieu entende que as disposições 

psíquicas são estruturadas socialmente a partir das posições sociais, produzindo as 

representações e as práticas. Dessa forma, o psíquico não estaria associado a um 

sujeito, mas a sua posição social em um movimento que vai do externo (o social) ao 

interno (psiquismo).  

 Ainda esclarece que 
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[...] “capital cultural” é uma metáfora mais do que um conceito. Essa 
metáfora exprime que algo (um “capital”) se transmite de uma geração 
para outra. Mas como se opera a transmissão de um capital cultural? 
Essa é uma questão essencial para quem quer entender o que está 
acontecendo na família e na escola. [...] De fato, não se recebem 
conhecimentos, formas de raciocínio, sistemas de referências, isto é, 
o chamado “capital cultural”, da mesma forma como se recebe uma 
casa por herança: para que ocorra a transmissão, as crianças e os 
próprios pais devem desenvolver uma atividade, ou seja, fazer um 
trabalho e não apenas receber ou legar um capital. (CHARLOT, 2009, 
p. 16). 

 

 Com base neste outro olhar, Charlot (2009) ainda acrescenta a importância de 

se considerar também o aspecto pedagógico constituinte da situação. 

 
Resumidamente, a questão do “fracasso escolar” emerge no debate 
social e intelectual dos anos 1960 e 1970 como uma questão social, a 
da contribuição da escola para a produção, reprodução e legitimação 
das desigualdades sociais. Não se trata de reclamar dos sociólogos, já 
que essa questão é seu objeto de estudo, mas quem se interessa pela 
educação, e não apenas pela função da escola na reprodução social 
[...] a questão do fracasso escolar é, também, uma questão 
pedagógica, que requer a investigação de situações e práticas de 
ensino e que exige que sejam levadas em considerações a própria 
atividade, a natureza dos saberes transmitidos pela escola, a 
singularidade dos alunos, a temporalidade da história deles, a 
conflitualidade social; é uma questão que requer, ainda, uma análise 
do próprio fracasso, que não é simplesmente o avesso do êxito, 
definido pela falta, ausência, carência. (CHARLOT, 2009, p. 17). 

 

 A crise na produtividade que ocorreu no final da década de 1970 fez com que ao 

longo dos anos 1980, o Estado Desenvolvimentista fosse substituído pelo Estado 

Regulador que também seguia a lógica econômica, mas diferente das empregadas nas 

décadas anteriores. Caracterizado pela criação de agências reguladoras independentes 

que tinham por objetivo garantir a eficiência da indústria e atender aos interesses e 

direitos dos consumidores, utilizava de instrumentos regulatórios como tarifas, 

quantidades, restrições à entrada e à saída e os padrões de desempenho a fim de 

regular a economia segundo técnicas administrativas e retomar o crescimento 

econômico (VIEIRA, 2001).  

 O Estado mantém seu objetivo de alavancar o desenvolvimento, no entanto 

utiliza como estratégia a renúncia da ação econômica direta passando a adotar 

procedimentos de regulamentação de normas fundamentais, bem como a manutenção 

dos equilíbrios sociais básicos. Com essas proposições, o Estado Desenvolvimentista 

concede lugar ao Estado Regulador (CHARLOT, 2007). 

 Buscando a produtividade e a eficiência, o Estado foi aos poucos sendo 

reformulado e diminuindo a sua atuação. Atendendo a lógica de mercado passou a 

adotar estratégias com ênfase no lucro, na mercantilização e na retirada gradativa das 
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políticas sociais. Na sociedade não há espaço para todos, apenas para os considerados 

mais competentes no “mundo da acumulação flexível”. (FRIGOTTO, 2011, p. 251). 

 Perante a esta crise, as décadas de 1980 e 1990 apresentaram uma nova 

configuração. Permeada pela globalização, as mudanças decorrentes das novas lógicas 

neoliberais de modernização econômica e social incutiram à escola exigências como 

eficácia, qualidade da ação e produção social. A escola, então, passou a ser 

questionada com relação a sua capacidade de produzir sujeitos que atendessem as 

demandas da nova sociedade que tinha como base a lei de mercado, ou seja, foi 

considerada improdutiva para as relações de mercado necessárias a sociedade. Assim, 

a noção de fracasso escolar concedeu lugar a um novo entendimento, o de qualidade 

na educação.  

 As sociedades do Primeiro Mundo utilizaram como estratégia para alavancar a 

produtividade a qualificação de sua população elevando o nível de instrução dos jovens 

para ensino médio.  O Brasil seguiu esta tendência e tentou atender este imperativo 

universalizado o seu ensino fundamental. No entanto, dois cenários se delinearam a 

partir dessa proposição. Enquanto a escola pública ficou encarregada da generalização 

do ensino fundamental para as crianças mais pobres da população, a escola privada – 

preocupada com a concorrência – centralizou sua atenção na qualidade entendida como 

formação que possibilitaria a aprovação no vestibular. CHARLOT (2009). 

 A década de 1990 “[...] chega repleta de mudanças na economia e no mundo do 

trabalho, afetados, por um lado, pela hegemonia do projeto neoliberal e, por outro, pelas 

novas tecnologias de comunicação” (GROPPO; COUTINHO, 2013, p. 28). Embora, 

tivesse se obtido quase a universalização do Ensino Fundamental, a educação 

permanecia ineficiente visto que nas escolas públicas os estudantes repetiam o mesmo 

ano escolar sucessivas vezes. 

 Aspectos como a acentuada defasagem idade/série associada ao baixo número 

de estudantes que concluíam o ensino e, quando concluíam, grande parte apresentava 

déficits de aprendizagem foram apontados como prejudiciais para os avanços 

educacionais e econômicos do país. Dessa forma, para atender uma escola voltada 

para os interesses do capital, tem-se o início de um movimento pautado em uma 

reformulação em que “o que” e “como ensinar” passaram a ser proposições do novo 

debate educacional. (ABRAMOWICZ; RODRIGUES; CRUZ, 2009). 

 Vieira (2001) coloca que levando em consideração somente o período da 

República brasileira, depois de 1995 tem-se uma intensificação dos movimentos do 

Estado de ataque aos direitos sociais. Em nome do “neoliberalismo tardio” (p. 10) ou da 

globalização financeira e produtiva, percebeu-se em ações como privatizações, 
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diminuição dos recursos financeiros destinados à educação e à saúde, o 

estabelecimento de um Estado mínimo para as políticas públicas. 

 Não se referindo a tempo cronológico, mas a acontecimentos históricos que 

definem um período, Frigotto (2011) nos diz que a década de 2001 a 2010 teve seu 

início em janeiro de 2003 com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

representante do Partido dos Trabalhadores (PT). Com um projeto de governo definido 

como “revolução nacional, capaz de abrir amplo acesso aos bens econômicos, sociais, 

educacionais e culturais por parte da grande massa até hoje submergida na precária 

sobrevivência e com seus direitos elementares mutilados” (FRIGOTTO, 2011, p. 237), 

o mandato indicava uma possibilidade de mudança do panorama ideológico e de 

construção de novas bases para relações sociais.  

 No plano social e educacional, ainda segundo Frigotto (2011), a década se 

caracteriza por continuidades e descontinuidades com relação a década anterior. A 

continuidade refere-se a tentativa de “conciliar uma minoria prepotente a uma maioria 

desvalida” (FRIGOTTO, 2011, p. 239) por meio da implantação de ações de ordem 

capitalista buscando combater a desigualdade social, aspecto que torna a proposição 

contraditória. Com relação as descontinuidades, indica “o furor da classe dominante e 

de seus aparelhos de hegemonia” (FRIGOTTO, 2011, p. 240) contra as políticas 

aplicadas, bem como o apoio das multidões que perceberam a melhora efetiva de suas 

vidas. 

 Ao longo dos anos outras descontinuidades com relação as políticas 

educacionais emergiram, como a criação e a expansão das Universidades e dos 

Institutos Federais, a abertura de concursos públicos, a ampliação e reformulação dos 

programas de bolsas e créditos estudantis e outros. Logo, nesse período ocorreram 

avanços significativos no plano social e educacional, no entanto o ciclo de 

desigualdades não foi rompido.  

 Mesmo com a mudança da expressão fracasso escolar para qualidade da 

educação, não houve alteração no entendimento, pois a noção de qualidade da 

educação aparece reafirmando a ligação da escola com as lógicas socioeconômicas. 

Falar em qualidade da educação requer compreensões ideológicas e políticas que 

balizam metas a serem atingidas e critérios a serem seguidos que levem a eficiência. 

Assim, não é um entendimento neutro, é uma construção social produzida a fim de 

atender a objetivos específicos.  

 Os acordos financeiros realizados ao final da década 90 com o Banco Mundial 

(BM), fez com que o Brasil aderisse aos projetos de avaliações internacionais 

promovidas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO). Sustentado no discurso de avaliar as aprendizagens de modo a assegurar 
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a elevação progressiva do nível de desempenho dos estudantes, a incorporação da 

avaliação em larga escala acabou por legitimar os regimes de verdade dos discursos 

oficiais acerca da qualidade do ensino que seguem a lógica da mensuração e da 

regulação (WERLE, 2011). 

 De acordo com Voss e Garcia (2014, p. 392), esse modelo de gestão está 

pautado na responsabilização e no controle técnico dos resultados do ensino. Produz 

efeito de vigilância sobre o trabalho das escolas e, consequentemente dos professores, 

“[...] fabricam condutas docentes ancoradas na performatividade e na 

autorresponsabilização para o êxito dos resultados, conforme o discurso preconizado 

pelas políticas de avaliação nacional”. Essas ações indicam que o “[...] Estado brasileiro 

vem aprimorando as políticas de avaliação aos moldes do projeto de gestão 

empresarial, mediante a intensificação do controle sobre o trabalho escolar e docente, 

visando certa eficácia nos resultados do ensino” (VOSS, GARCIA, 2014, p. 396). 

 Após agosto de 2016, o cenário social, educacional, político e econômico do 

Brasil sofre mudanças drásticas. O entendimento de qualidade da educação é 

fortalecido a partir de alterações nos marcos legais das políticas educacionais propostas 

pelo governo interino de Michel Miguel Elias Temer Lulia representante do Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).  

 Com reformas político-educacionais que expressam “[...] claramente um projeto 

de sociedade que prioriza os valores associados à sobrevivência do capitalismo 

internacional, em detrimento do investimento em melhoria da qualidade de vida da 

população, revelando em suas estratégias básicas princípios do liberalismo econômico” 

(MELO; SOUZA, 2017, p. 31), tem-se a propagação de ações administrativas cujo 

objetivo é obter o controle educacional por meio da aplicação de testes, premiações e 

sanções que buscam além da homogeneidade de saberes a responsabilização e 

bonificação dos docentes. 

 Melo e Souza (2017) anunciam uma tragédia no campo da educação, com 

retrocessos no cenário educacional brasileiro devido as reformas políticas educacionais 

que se instituem. Em nome do ajuste financeiro por meio da contenção de gastos, os 

espaços escolares e seus sujeitos são colocados a serviço da eficácia e da eficiência 

do gasto em educação, o que representa a ruptura institucional das políticas públicas 

educacionais anteriormente aplicadas. Dentre elas destacamos a redução nos 

investimentos públicos destinados à educação, a descontinuidade na proposição de 

melhorias e de expansão de vagas nas Universidades e Institutos Federais, a entrega 

do espaço da educação ao comércio internacional, a caracterização do Ensino Médio 

como preparação para o trabalho e a readequação e instrumentalização das avaliações 

em larga escala. 
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 Com o objetivo de atender aos interesses neoliberais, a lógica da qualidade da 

educação foi socialmente imposta e hoje está enraizada em nossa sociedade fazendo 

com que as discussões a respeito do fracasso escolar, que centralizava o olhar nas 

especificidades dos estudantes, fosse substituída pelo entendimento de que o sistema 

educacional será de qualidade quando atender aos interesses do Estado. 

 Assim, percebemos que não há neutralidade política quando se discute as 

proposições e as ações da escola. Desde a percepção da noção de fracasso escolar, 

na década de 1960 e 1970, até a alteração desse entendimento para qualidade na 

educação, na década de 1990, a escola é investida de uma missão política cujo objetivo 

é atender a uma organização econômica e social.  

 Educação, por ser um fenômeno cultural, é política. Ao transmitir “[...] à criança 

os modelos de comportamento que prevalecem numa sociedade” (CHARLOT, 1979, p. 

03), estabelece normas, ideias e ideais como padrão a ser seguido e todo sujeito que 

não atender a estes padrões é colocado a margem da sociedade, ou seja, é um fracasso 

social. 

 Consideramos que a história da educação traz o emocionar que constituiu sua 

trajetória. Foi o fluir do viver que fez com que ideias, valores e símbolos, ou seja, os 

elementos que balizam o nosso viver adquirissem conotação e se tornassem 

orientadores de nossas vidas (MATURANA; VERDEN-ZÖLLER, 2004). Esta 

compreensão direcionou nosso olhar para a trajetória histórica em busca de conhecer o 

emocionar humano que envolve os acontecimentos que geraram o espaço relacional 

em que vivemos. 

 Sendo assim, apresentamos a revisão de literatura, que teve como referência 

Charlot (2000), Abramovich (1997), Patto (1999) e outros, e que versou a respeito do 

que consideramos ser a trajetória da educação brasileira que possibilitou a emergência 

do fenômeno fracasso escolar. Na sequência, com base na Biologia do Conhecer 

(MATURANA; VARELA, 2011) propomos discutir as compreensões construídas 

atentando às coerências operacionais que compõem o domínio de realidade com vista 

a conhecer as emoções que as alicerçam. 

 

3. O olhar construído 
 

 Ao analisar aspectos da educação no Brasil desde a década de 1930 até 2016, 

percebemos que o fluir do viver estabeleceu diferentes emoções que possibilitaram a 

construção da atual compreensão do que é escola, suas atribuições e implicações. Na 

década de 1930 identificamos dois emocionares distintos. No início desse período, a 
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emoção que definia a escola era a indiferença, pois o acesso ao sistema de ensino era 

um processo restrito a uma pequena parte da população.  

 Dessa forma, a indiferença enquanto emoção em que “os seres não se 

encontram nem permanecem juntos” (MATURANA; VERDEN-ZÖLLER, 2004, p. 236) 

devido a não pertencerem ao mesmo mundo, ou seja, a não se perceberem como 

membros da mesma comunidade foi incorporada ao fluir do viver a partir das redes de 

conversações que se estabeleceram. Por ser “[...] el dominio de aquellas conductas 

relacionales a través de las cuales el otro no es visto como un otro” (MATURANA, 1999, 

p. 45), permite a existência de mecanismos de negação. Quando não estou na emoção 

que inclui o outro em meu viver, o outro é imperceptível, o que me exime de qualquer 

preocupação com o seu bem estar.  

 Nesse período entendemos que a escola não consistia em um sistema social 

devido a não contemplar a “aceitação do outro junto a nós na convivência” (MATURANA; 

VARELA, 2011, p. 269) e a pertencer as múltiplas formas de manifestação da negação 

do outro. Assim, essa instituição contribuía para a construção de um domínio 

experiencial em que ao outro não é concedido espaço simplesmente porque esse outro 

não existe. 

 À medida que novas redes de conversações foram sendo estabelecidas ao longo 

dessa década – final da década de 1930 e década de 1940 – diferentes emoções 

passaram a constituir o domínio de ações com relação a escola. Entendemos com base 

em Maturana (2005), que a alteração do espaço emocional foi possível a partir do 

modificar da emoção com base no processo reflexivo dos sujeitos envolvidos. Essa 

transformação possibilitou que as circunstâncias da vida fossem também modificadas, 

implicando em uma nova maneira de viver.  

 Embora o Estado Educador tenha sido marcado por intensos mandamentos 

políticos rígidos e a escola utilizada como potente instrumento de produção e afirmação 

de poder, a proposta de construção de um novo homem e de uma nova sociedade foi 

naturalizada e aceita a partir consolidação de uma identidade nacional. A emoção da 

colaboração tornou-se fundante dessa nova escola voltada para o projeto nacional de 

moralizar, de educar e de formar as grandes massas de modo a torná-las adequadas a 

sociedade capitalista. O “respeito por si mesmo no prazer de fazer o que se faz com 

outros” (MATURANA et al., 2009, p. 33) surge sob essa emoção e envolve a realização 

espontânea de ações em nome do desejo coletivo de construir um novo país.  

 Se estabeleceu um domínio de condutas que fez da escola o espaço para a 

construção do Estado Educador desenvolvendo a consciência de colaboração na 

convivência e de empatia social entre grupos específicos. Mesmo, ainda sendo um 

espaço restrito a uma minoria de sujeitos, entendemos que a escola passou a ser 
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percebida como um sistema social devido a operar espontaneamente em congruência 

de conduta.  

 A década de 1950 iniciou atravessada pelas implicações da 2ª Guerra Mundial. 

Para alcançar o desenvolvimento capaz de reerguer o país e avançar no processo de 

modernização necessária à sociedade, a escola sob a emoção da compensação, passa 

a ser percebida como instituição capaz de oferecer benefícios tanto para a vida 

profissional dos sujeitos, quanto para a nação em termos de progresso. 

 Ao longo das próximas duas décadas – 1960 e 1970 – distintas emoções 

estabeleceram os domínios de ações em que os estudantes se moveram com relação 

a escola. A emoção da compensação se fez presente juntamente com a emoção da 

aceitação, da competição e da agressão. Ambas concederam condições para a criação 

do fenômeno fracasso escolar nesse período.  

 Embora a configuração da escola tenha sido alterada quando comparada a 

década anterior, a difusão da teoria do capital humano reafirmou a lógica 

desenvolvimentista e manteve o espaço emocional gerado pela emoção da 

compensação ao entender a educação como capital que resulta em benefícios para a 

vida profissional.  

 Em continuidade ao projeto do Estado Educador de moralizar o povo pela 

educação associado ao projeto do Estado Desenvolvimentista de educação a serviço 

do desenvolvimento, a abertura da escola para uma parcela de sujeitos excluídos 

juntamente com a sua democratização, possibilitou que uma parte dos estudantes 

sustentassem suas ações sob a emoção da aceitação. Mesmo não sendo uma emoção 

partilhada por todos, esta se apresentou como uma possibilidade para a diminuição da 

desigualdade social, o que concedeu a esses sujeitos a esperança de condições de vida 

melhores.  

 Em decorrência desse fato instaurou-se um sistema competitivo devido a 

associação da escola a posições sociais e econômicas. Transformou-se em um território 

de disputa, rompendo com a percepção de sistema social e aderindo a lógica mercantil. 

O domínio de ações compreendido sob a emoção da competição, fez da escola um 

espaço de negação do outro, pois na competição “se ganha com o fracasso do outro” 

(MATURANA, 2005, p. 21). Tendo em vista que a competição restringe a convivência, 

a agressão como “domínio dos comportamentos relacionais através dos quais o outro é 

negado como um legitimo outro na convivência com alguém” (MATURANA; REZEPKA, 

2000, p. 15) tornou-se naturalizada no conviver escolar constituindo a periferização 

humana. 
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A periferização humana ocorre como qualquer modo de viver e 
conviver cuja consequência seja a alienação que produz uma 
convivência que esteja longe do respeito por si mesmo e pelos outros. 
Não só a periferização humana tem presença como modo de 
coexistência onde há pobreza material; também existe periferização 
humana onde não há problemas de índole econômica; bastaria olhar 
como a violência intrafamiliar e a drogadição, entre outras, são 
dinâmicas muito presentes em comunidades economicamente 
remediadas. (MATURANA et al., 2009, p. 26). 

 

 A partir dos anos 1980 a lógica competitiva foi reafirmada por um Estado 

Regulador. Da proposição de ações reguladoras com objetivo garantir produtividade e 

eficiência (1980) a alterações nos marcos legais das políticas educacionais (2016), a 

escola foi gradativamente cercada por exigências e cobranças que impulsionaram um 

movimento de questionamento com relação a sua competência para produzir sujeitos 

adequados as leis de mercado.  

 Ainda que tenhamos vivenciado por um período novas bases para relações 

sociais que minimizaram os efeitos da desigualdade social, a emoção da 

competitividade ainda se fez presente quando analisada as políticas públicas 

educacionais e o seu direcionamento para os interesses do Estado. Com relação aos 

aspectos que contemplam a escola, a competição e a agressão foram incorporadas 

como modo de viver escolar contribuindo para a manutenção do fenômeno fracasso 

escolar. 

 

4. Para concluir 
 

 Neste artigo apresentamos a emergência do fenômeno fracasso escolar 

enquanto discurso social que não faz referência somente a reprovação e/ou retenção 

em determinado ano do ensino, mas a organização do sistema educativo, aos modos 

de viver e a situação político-econômica de um país e como estes atravessam o ensinar 

e o aprender e estabelecem domínios de ações capazes de situar os sujeitos em 

posições sociais específicas. 

 Ao entender o mundo como um espaço de significados e valores que são 

construídos no fluir do viver de forma temporal, não existe o objeto fracasso escolar. 

Existe um fenômeno originado a partir de circunstâncias históricas e culturais nomeada 

por fracasso escolar que é resultante das histórias das interações que se estabelecem 

ao longo de nossa existência.  

 Dessa forma, o fracasso escolar que emergiu como discurso social com a 

intenção de explicar o vivido – a experiência dos estudantes que supostamente não 

conseguem aprender – é uma experiência que o estudante vive por meio de situações 
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em que suas atividades, condutas e discursos são interpretados tendo como parâmetro 

comportamentos aceitáveis socialmente. É um espaço específico pelo discente ocupado 

em um mundo organizado socialmente. Se constitui de significados, percepções e 

emoções que concedem elementos para construir a representação de si.  

 O olhar para a trajetória da educação brasileira nos possibilitou conhecer as 

emoções que alicerçaram a relação que os estudantes estabelecem como a escola e 

que levou a construção do fenômeno fracasso escolar. Em um transitar entre emoções 

que contemplam um sistema social e não social, a emoção da indiferença, da 

colaboração, da compensação, da competição, da aceitação e da agressão constituem 

o complexo emaranhado de domínios de ações por onde transitam os estudantes em 

seu viver.  

 Consideramos que a relação que o estudante estabelece com a escola é uma 

relação cultural que emerge das redes de conversações que se organizam no fluir do 

viver. Tais redes são definidas pelo emocionar que determina as ações que nela se 

coordenam. Quando as redes de conversações são modificadas, tem-se uma 

modificação cultural que é mantida e sustentada pelo emocionar dos sujeitos desta 

comunidade.  

 Modificar o emocionar que sustenta as redes de conversações se apresenta 

como uma possibilidade para transformar a relação que estudantes e comunidade 

estabelecem com a escola. Entendemos que essa alteração será possível a partir de 

rompimento com as crenças arraigadas histórico e culturalmente aos espaços 

educativos, sua estruturação e o fazer docente. Para isso, a promoção de interações 

recorrentes que estabeleçam um novo fluxo recursivo de coordenações de 

coordenações comportamentais consensuais no espaço escolar emerge como 

possibilidade para a constituição de estudantes conscientes de suas responsabilidades 

sociais e, assim, estabelecer um outro emocionar com relação a escola. 
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1. Extensão na Formação de Professores 
 
 A formação de professores é um tema bastante discutido, seja ela inicial ou 

continuada e tem sido foco das políticas públicas e das pesquisas em educação, seja 

pela especificidade do trabalho docente, seja pela ausência de domínio sobre os 

conteúdos científicos, como também, pela acentuada dicotomia entre a formação 

científica e a formação pedagógica. Existe ainda como lacuna na formação do professor 

a falta de reflexão sobre os problemas da prática profissional, deixando ao docente a 

tarefa de resolver sozinho tais problemas, sem o apoio de um referencial teórico. As 

constantes mudanças que ocorrem no mundo tornam necessária a preparação do 

professor para as demandas sociais, para a diversidade cultural e para as novas 

configurações de tempo e espaço de aprendizagem. Outra lacuna refere-se aos 

espaços possibilitados pela escola e pelas políticas públicas: que espaços e condições 

têm sido possibilitados para a formação continuada de professores?  

 Atualmente, muitas pesquisas trazem como relevantes as experiências e 

concepções do professor, considerando sua subjetividade, seus saberes, suas 

reflexões, suas trajetórias pessoais e profissionais, diferentemente de um modelo 

tradicional de pesquisa, ou seja, práticas em que o professor é visto somente como 

objeto e não como sujeito do conhecimento. A partir dessas considerações propomos 

então pensar a formação de professores e para tanto, relatamos uma experiência 

extensionista de formação continuada na Universidade Federal do Pampa – Unipampa, 

Campus Dom Pedrito. 

 O Grupo de Pesquisa COEDUCAR: Aprender em Ação, Metodologias de Ensino 

e Formação de professores9, criado em 2016, estuda, investiga e publica acerca do 

aprender em ação, de metodologias e experiências de ensino; e formação de 

 
9 https://coeducarunipampa.wordpress.com/  
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professores. Desde sua criação o COEDUCAR vem organizando-se como grupo de 

estudo e promovendo o diálogo entre profissionais da educação (mestres e doutores) 

de diferentes áreas: Pedagogia, Ensino de Biologia, Ensino de Física, Ensino de 

Química, Ensino de Matemática, Letras e Serviço Social, bem como acadêmicos do 

Campus Dom Pedrito. A fim de ampliar os espaços formativos do Grupo de Pesquisa e 

possibilitar a formação continuada de professores e licenciandos, foi proposto e 

realizado o Projeto de Extensão “Conversações com o Grupo COEDUCAR” o qual 

desenvolveu o curso intitulado “Emoções e saberes da docência”, na perspectiva da 

Biologia do Conhecer, na qual as conversações são entrelaçamentos de linguajar e 

emocionar (MATURANA, 2002).  

 Por meio desse Projeto, cujo objetivo foi possibilitar espaços de compartilhar 

saberes e emoções da docência, desenvolvemos o curso com a participação de 22 

integrantes: professores da educação básica e acadêmicos das licenciaturas da 

UNIPAMPA Campus Dom Pedrito, com encontros e interações presenciais e a 

distância. Assim, por meio de conversações (encontros e interações) pode-se constituir 

uma rede de conversação que considera múltiplas maneiras de aprender e diversos 

espaços do aprender, os quais são produzidos por meio da interação dos integrantes.  

 As conversações, consideradas como entrelaçamentos de linguajar e 

emocionar, acontecem em espaços de convivência, que possam transformar e não 

somente formar, que seja possível compartilhar experiências e saberes ao invés de 

somente transmitir conhecimentos. Assim, numa ação voltada à formação continuada 

de professores, através da extensão, procuramos possibilitar e atualizar discussões 

relacionadas às emoções e saberes da docência.   

 O Projeto desenvolvido concebeu a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, de modo que fossem oportunizadas práticas dessas três vertentes. O ensino, 

um dos processos que compõe a tríade, refere-se ao ato de construir conhecimento, e 

foi viabilizado pelo curso de extensão desenvolvido. A articulação entre ensino e 

pesquisa é possível se esta última for concebida e proposta como uma forma de 

aprender, assim pesquisa e educação podem ser compreendidas como movimentos 

intercomplementares. Compreender que a pesquisa gera aprendizagens não apenas 

teóricas ou descoladas da maneira como se vive, mas que se produz a partir de 

articulações teórico-práticas, faz com que compreendamos as relações do ensino e da 

pesquisa com as ações de extensão. Ou seja, as ações de extensão são ações que 

promovem articulações da universidade com a sociedade, como um processo de co-

produção de saberes e práticas. 

 

2. Redes de Conversação na Formação de Professores 
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 Para Humberto Maturana (2002) o fenômeno do conhecer tem a ver com o nosso 

viver. Essa abordagem implica o nosso observar em coerência com o nosso viver e com 

o viver dos outros. De acordo com o autor, nós seres humanos, crescemos e vivemos a 

partir de encontros recorrentes com o meio através das interações. Nosso viver se dá 

num constante entrelaçar de emocionar e linguajar, e o nosso operar nesse fluxo é 

denominado pelo autor como conversação, e cada grupo específico com os quais 

operamos constituem redes de conversações, ao convivermos juntos. 

 Considerando esse nosso modo de vida entrelaçado de emoções e linguagem, 

ao pensar a formação de professores nossa atenção está para além dos seus 

conhecimentos; damos destaque às emoções que definem os domínios de ações no 

espaço em que a formação acontece. Por isso propomos encontros na emoção do amor, 

do respeito mútuo, ao reconhecer esse profissional como sujeito que conhece, que se 

constitui nas interações e nos encontros recorrentes. 

 Para dar sentido ao processo de formação estabelecemos alguns pontos de 

partida como: 

a) ênfase nas interações;  

b) valorização da experiência profissional docente; 

c) uso de novas tecnologias.  

 Nesta trajetória optamos por referenciais teórico-metodológicos que privilegiam 

uma formação baseada no respeito, na amorosidade, na interação com o outro e no 

pensar juntos. Para tanto consideramos alguns elementos da epistemologia de 

Humberto Maturana10, sendo três conceitos fundamentais: emoções, linguagem e 

aprendizagem. 

 Emoções são dinâmicas corporais que especificam os domínios de ação e todas 

nossas ações acontecem num domínio emocional, pois é a emoção que define o nosso 

jeito de agir, sendo que “não há ação humana sem uma emoção que a estabeleça como 

tal e a torne possível como ato” (MATURANA, 2002, p. 22).  

 Maturana (2001) distingue o amor como a emoção central da nossa história 

evolutiva enquanto seres humanos; o amor é o domínio de condutas relacionais no qual 

o outro surge como um outro legítimo. O autor ainda explica o motivo de usar a palavra 

amor  

 
uso esta palavra, primeiro, porque a encontramos cotidianamente. Nós 
falamos de amor toda vez que nos encontramos numa situação na qual 
as pessoas, junto com outras pessoas, em sua relação com os objetos, 

 
10 Humberto Maturana Romesin, epistemólogo chileno, nasceu em 1928. Ph.D em biologia na 
Universidade de Harvard. Criador da teoria da Autopoiese e da Biologia do Conhecer. 
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se conduzem aceitando o outro como tal, junto de si. (MATURANA, 
2001, p. 46) 

 

 O autor distingue também outras emoções como a agressão e a indiferença. A 

agressão é o domínio de condutas relacionais no qual o outro é negado. E, a indiferença 

é o domínio de condutas relacionais no qual o outro não é visto como outro. Porém, 

deixa claro que é o amor a emoção que permite os encontros recorrentes: “O amor é a 

emoção que constitui o domínio de ações em que nossas interações recorrentes com o 

outro fazem do outro um legítimo outro na convivência” (MATURANA, 2002, p. 22). De 

acordo com o que já foi dito, a emoção define a nossa relação e convivência com o 

outro, portanto: 

 
Se a emoção define o domínio de ação, ou seja, nosso comportamento, 
nossa atitude e nossa postura diante de uma determinada situação, 
podemos nos manter em um domínio de ação ou mudar se desejarmos 
ou o ambiente possibilitar, desde que também possamos dar-nos conta 
disso (LOVATO, 2017, p. 63). 

 

 Podemos distinguir diferentes emoções a partir dos domínios de ações nos quais 

nós operamos junto aos outros em um espaço de convivência. Por isso quando 

mudamos de emoção também mudamos os domínios das ações possíveis, movimento 

esse que Maturana (2002) chama de “emocionar”.  

 Maturana (2002) nos lembra que é nos encontros recorrentes que acontecem as 

“coordenações de conduta de coordenações consensuais de conduta que constituem a 

linguagem, que funda o humano” (MATURANA, 2002, p. 67). Nesta perspectiva, a 

linguagem é um fenômeno biológico e não uma propriedade do ser humano. A 

linguagem acontece em interações recorrentes, se constitui na convivência e se 

modifica no viver, no fluir das coordenações consensuais. Portanto, existimos na 

linguagem e tudo o que fazemos o fazemos na linguagem.  

 Ao longo do nosso viver na linguagem, entrelaçada com as emoções, somos 

influenciados e transformados pelo que experimentamos no nosso dia a dia, e é 

justamente nesse “transformar-se em um meio particular de interações recorrentes” 

(MATURANA, 2001, p.102) que a aprendizagem acontece. Contudo, a aprendizagem é 

um processo singular dado pela estrutura de cada indivíduo na convivência com o outro. 

 O pensamento de Humberto Maturana sobre o existir humano nos leva a 

compreensão de que as emoções, a linguagem e a aprendizagem estão imbricadas 

entre si e implicadas no fluir do nosso viver e conviver. Desse modo, pensamos a 

formação de professores como um contínuo processo. Nesse processo é preciso que 

os profissionais tenham consciência e disposição; consciência de seus processos 
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formativos e disposição ao diálogo, à convivência, bem como à compreensão das 

dinâmicas emocionais em espaços de aprendizagem. 

 

3. Os Encontros Recorrentes e a Formação de Professores 
 

 O curso “Emoções e Saberes da Docência” foi realizado de abril a novembro do 

ano de 2019. Os encontros presenciais ocorreram uma vez por mês no espaço físico da 

UNIPAMPA – Campus Dom Pedrito com carga horária de 30 horas por meio do 

desenvolvimento de atividades de diálogos, leituras e debates podem transformar e 

contribuir com a qualidade de ensino.  Os encontros virtuais, aconteceram nos intervalos 

dos encontros presenciais, através da plataforma de ensino e aprendizagem gratuita, 

de fácil acesso, o Google Sala de Aula perfazendo também um total de 30 horas. Cada 

encontro e temática abordada no curso ficaram sob a responsabilidade de diferentes 

pesquisadores e acadêmicos integrantes do Grupo COEDUCAR11, possibilitando uma 

ampla participação e experiência extensionista dos integrantes do Grupo, bem como 

permitindo que cada temática abordada fosse compartilhada por aqueles que estudam 

e pesquisam sobre a mesma. Os encontros foram organizados e coordenados pelos 

integrantes do COEDUCAR, que previamente fizeram a seleção do material e a 

organização do espaço digital e de suas atividades. 

 Foram realizados sete encontros presenciais, os quais abordaram as seguintes 

temáticas: Emoções e Linguagens na Docência; Educar no Amor e na Liberdade: 

Contribuições de Humberto Maturana; Círculo Integrador; Ambientalização Curricular; 

Avaliação; Transposição Didática e Dança Circular. Cada encontro abordou um tema a 

ser discutido no grande grupo e a complementação dessas discussões continuaram no 

espaço digital Google Sala de Aula.  

 As temáticas versaram sobre abordagens recorrentes na educação, como é o 

caso da avaliação (GATTI, 2002); trouxeram a perspectiva teórica de Humberto 

Maturana  e das emoções na docência (MATURANA, 2013; MORAES, 2014;  ARAGÃO 

e SOUZA, 2017); possibilitaram pensar e analisar como a Educação Ambiental está ou 

pode estar presente no ensino por meio da Ambientalização Curricular (CRIVELLARO 

MARTINEZ NETO E RACHE, 2001); permitiram refletir de onde vem os conteúdos 

curriculares e como fazer a transposição didática das produções da ciência para a sala 

de aula (PEREIRA, 2018); experimentar   uma estratégia pedagógica diferenciada: o 

círculo integrador (CHAGAS, 2019) em uma perspectiva interdisciplinar (HAAS, 2007); 

 
11 Linhas de pesquisa: Cognição e metodologias de ensino, Formação de professores em redes 
de conversações, Epistemologia das ciências nos diferentes contextos formativos. 
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e experimentar a integração corpo, mente e emoções por meio da oficina de danças 

circulares. 

 O Google Sala de Aula12 foi a plataforma escolhida para os momentos virtuais, 

já que é uma plataforma gratuita de fácil acesso, que pode ser acessada de qualquer 

computador ou dispositivo móvel com acesso à internet. Além disso, pensamos que ao 

experienciar um processo formativo nessa plataforma, os participantes poderiam 

também oportunizar processos de aprendizagem utilizando a mesma. 

 
Google Sala de Aula é um objeto de aprendizagem que foi 
desenvolvido para auxiliar professores e escolas. Consiste num pacote 
gratuito com recursos como Gmail, Google Drive e Documentos 
Google. É uma ferramenta que permite a criação de grupos – turmas – 
para compartilhamento virtual de informações e documentos 
(ARAÚJO, 2016, p. 24). 

 

 Através desta ferramenta é possível ainda melhorar a comunicação e aumentar 

a colaboração. Nos encontros a sala de aula digital foi suporte para experienciar o 

escrever como forma de interação. Para Moura e Laurino (2013, p. 138) no meio digital 

“[...] a leitura e a escrita também ocupam lugar de registro e podem trazer a 

apresentação do apreendido, das compreensões e significações, além de se constituir 

no espaço recorrente de comunicação, de trocas de mensagem, de concepções, de 

entendimento e aprender.” Assim, é também deste espaço que trazemos elementos que 

constituem o nosso fluir emocional. 

 A maioria13 dos participantes já havia acessado algum tipo espaço digital de 

aprendizagem antes do curso de formação de professores pelo menos como aluno, 

alguns como professor ou tutor e muitos também já haviam acessado ou usado a 

plataforma Google Sala de aula. Isso permitiu que pudessem acessar e navegar na 

plataforma sem muitas dificuldades. 

 O espaço digital foi organizado por tópicos referentes a cada encontro 

presencial. Em cada tópico foram disponibilizados documentos, arquivos, atividades, 

vídeos, imagens e material de leitura complementar. As interações digitais buscaram 

promover a reflexão, a interação entre os participantes e a (re)significação de 

conhecimentos e saberes da docência. 

 

4. Ser Docente, Fazer Docente e Desafio Docente 
 

 
12 Disponível em: https://edu.google.com/intl/pt-BR/products/classroom/?modal_active=none  
acesso em 14 de julho de 2019. 
13 Os dados sobre a relação dos cursistas com o Google Sala de Aula foram coletados a partir 
de um instrumento aplicado em um dos encontros presenciais. 
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 No espaço digital do Google Sala de Aula, os participantes do curso de extensão 

produziram textos por meio de tarefas e diálogos em fóruns. Ainda que os textos 

produzidos estivessem relacionados com os materiais teóricos disponibilizados, as 

problematizações para as conversações buscavam articular a teoria à prática, vincular 

as suas experiências e emoções na docência. Assim, nesse espaço de convivência 

compartilhamos saberes, experiências e modos de vida, afetando-nos uns aos outros.  

 Como um de nossos objetivos era destacar as emoções vinculadas às ações 

docentes, fizemos a leituras dos escreveres produzidos e fomos destacando emoções 

que apareciam nas reflexões e discussões dos participantes sobre os temas propostos. 

Após o destaque das palavras identificamos três dimensões de emoções que emergiram 

em meio a reflexões: ser docente, fazer docente e desafio docente.  

 Na primeira dimensão as emoções que apareceram e manifestam o modo de ser 

docente foram: respeito, acolhimento, aceitação, cooperação, equilíbrio, confiança, 

sensibilidade, pertencimento, prazer, amor, euforia, amadurecimento, confiança, 

verdade, colaboração, reconhecimento, amorosidade, coletivo, envolvimento, 

curiosidade e autoconhecimento. Na segunda dimensão aparecem emoções que fazem 

referência à prática dos professores, às suas vivências e experiências: 

comprometimento, vínculo, escuta, atenção, persistência e comunicação. E na terceira 

dimensão estão emoções como: insegurança, medo, dúvida, desgaste, nervosismo, 

constrangimento em se expor, medo do confronto e incertezas; emoções estas que 

provocam e desestabilizam, mas que ao mesmo tempo abrem espaço para outros 

saberes e novas experiências. No último encontro, ao compartilharmos as emoções que 

emergiram nos textos, propusemos a experiência com as danças circulares, para assim 

como nas conversações darmos voltas com (MATURANA, 2001), pudéssemos dar 

voltas com nossas emoções, corpo e mente. 

 Todas essas emoções se fizeram presentes de uma forma conectada e numa 

circularidade que tem a ver com o nosso viver/ conviver/ conhecer. De acordo com a 

perspectiva da Biologia do Conhecer não somos seres prontos e acabados, estamos 

sempre nos constituindo, nos transformando. As interações, digitais ou presenciais 

possibilitam mudanças e transformações na nossa forma de ser e atuar, para Maturana 

(2002, p. 59): 

 
toda interação implica num encontro estrutural entre os que interagem, 
e todo encontro estrutural resulta num desencadilhamento ou num 
desencadeamento de mudanças estruturais entre os participantes do 
encontro. O resultado disto é que, cada vez que encontros recorrentes 
acontecem, ocorrem mudanças estruturais que seguem um curso 
contingente com o curso desses.  
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 Ao compartilharmos uma experiência de formação continuada de professores 

chamamos a atenção para as emoções e os encontros recorrentes; para a criação de 

espaços de convivência que possibilitem o compartilhamento de saberes e emoções, 

da troca de ideias, de experiências, do diálogo, da reflexão. E a tomada de consciência 

do professor enquanto protagonista da sua própria história de formação e 

profissionalização. 

 Num espaço de convivência entre pesquisadores, licenciandos e profissionais 

da educação básica, caracterizado pela diversidade de saberes, de conhecimentos e 

de experiências; configurado através da extensão universitária, que cumpre um papel 

fundamental no atendimento das demandas e necessidades da sociedade; apontamos 

para a importância das conversações no processo formativo de professores.  

 As interações contribuíram com a formação teórico-prática docente para ações 

em sala de aula e possibilitaram revitalizar, aprimorar e aprofundar os conhecimentos 

construídos no meio acadêmico. As conversações estabelecidas possibilitaram não só 

a compreensão de realidades e contextos educacionais, mas a ampliação de 

conhecimentos e práticas acadêmicas de forma congruente, em uma constituição de 

redes de conversação. 
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1. Introdução 
 

 Relatamos neste artigo uma experiência em discutir temáticas da inclusão e do 

atendimento às necessidades educacionais especiais junto a professores da Educação 

Básica. A experiência foi desenvolvida por meio de um minicurso de extensão, de 16 

horas, para professores do município de São Sepé, RS, realizado em 2018. A ação de 

extensão foi vinculada ao Projeto Conexões, do Curso de Ciências Exatas – 

Licenciatura, da Universidade Federal do Pampa. 

 A motivação para abordar a temática das necessidades educacionais especiais 

proveio da experiência em discuti-la em três edições de um componente curricular do 

curso de licenciatura em Ciências Exatas (2012 a 2014) e em um componente do curso 

de pós-graduação em Ensino de Ciências, em 2014. Por meio dessas experiências, 

pode-se observar que: 

 
O aspecto de maior fragilidade (...) é o despreparo dos docentes para 
o atendimento de alunos com NEE. Os professores têm aprendido na 
prática a lidar com situações de inclusão e, movidos pela solidariedade 
e o compromisso com os educandos têm buscado soluções e trocado 
experiências entre si sobre como ensinar alunos com NEE. (BASTOS; 
HARTMANN, 2015, p. 65). 

 

 Em 2018, a discussão sobre inclusão e necessidades educacionais especiais 

continuava sendo assunto de grande mobilização para atuais e futuros docentes. A 

diferença, contudo, estava na existência de um sentimento de aceitação de alunos com 

alguma necessidade educacional especial nas salas de aula da Educação Básica e 

Superior e uma compreensão de que é necessário aprofundar esse estudo através de 

leituras, mas, especialmente, pela troca de experiências. A inclusão torna-se lei em 

2008, a partir da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008). Trabalhar na perspectiva inclusiva, mobiliza o professor que 
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busca melhorar sua prática educativa de modo a proporcionar condições mais 

adequadas de aprendizagem a estudantes com necessidades especiais. 

 Nas aulas de graduação, os futuros docentes têm grande preocupação (e receio) 

de defrontar-se com situações de inclusão que não saibam lidar. A principal pergunta 

deles é: o que fazer no caso de ter um aluno com deficiência ou algum transtorno 

neurológico, mental ou afetivo em sala? Para tentar responder essa pergunta, 

começamos estudando as características de cada necessidade educacional especial. 

O objetivo é fazer com que percebam que o entendimento sobre a deficiência, como 

uma forma de ver as diferenças existentes entre os sujeitos, diminui o sentimento de 

impotência de lidar com elas. Outros objetivos alcançados, à medida que as discussões 

avançam em aulas da graduação, são: (a) compreender que nem toda deficiência e 

necessidade educacional especial é limitante ou incapacita uma pessoa para a 

aprendizagem, mas que o ensino necessita ser adequado às suas características. É 

natural que, como professores fiquemos inseguros quanto à metodologia a ser utilizada 

com este alunado; (b) compreender que um caso de necessidade educacional especial 

pode ser semelhante a outro e/ou apresentar alguma comorbidade associada, mas cada 

caso é único; (c) ser necessário buscar a ajuda de profissionais de outras áreas 

(psicopedagogia, fonoaudiologia, fisioterapia etc.) para que o atendimento ao aluno com 

deficiência, ou algum transtorno, seja adequado e eficaz.  

 No curso de extensão (ou formação continuada) a situação foi diferente, pois 

praticamente todos os participantes já haviam tido (ou estavam tendo) um caso de 

inclusão em sala de aula. Já não existia a expectativa do “se acontecer”, mas anseio e 

questionamentos com relação à efetivação de práticas e conhecimentos sobre o tema. 

A discussão com professores em formação continuada teve por objetivo: o da troca de 

experiências, com relatos sobre como aprenderam a lidar com as situações de inclusão 

e, assim, ampliar o campo de conhecimento sobre a temática e o atendimento de 

pessoas com necessidades educacionais especiais. 

 As necessidades educacionais especiais são diversas e sempre existiram no 

contexto escolar, contudo a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

Inclusiva (BRASIL, 2008) trouxe para as escolas, outras necessidades especiais. 

Mantoan (2003) salienta que na perspectiva “especial da educação”, a inclusão é uma 

provocação, cuja intenção é melhorar a qualidade do ensino das escolas, atingindo 

todos os alunos que fracassam em suas salas de aula. Neste intuito, a formação 

continuada aqui relatada, foi pensada para acolher os educadores inseridos no contexto 

inclusivo, buscando aprimorar seus conhecimentos, por meio do estudo teórico, mas, 

especialmente, pelo compartilhamento de experiências. 
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 Independente das necessidades especificas de cada um, considerar o ritmo de 

aprendizagem de cada aluno é uma necessidade diante da diversidade. Assim como 

Beyer (2005, p. 39), acreditamos que a “a educação inclusiva é pedagogicamente 

realizável”. Apesar de não haver generalizações acerca das práticas inclusivas, cada 

realidade configura as ações que se fazem necessárias. Araújo e Almeida (2014), por 

sua vez, afirmam que, apesar de termos uma legislação específica, a inclusão encontra 

muitos desafios e são necessárias ainda muitas conquistas em várias áreas. 

 

2. Sobre as NEE discutidas na formação continuada 
 

 A partir da Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 2008), os alunos 

considerados público-alvo da educação especial são aqueles com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação. Algumas 

nomenclaturas ainda não estão atualizadas, e no presente trabalho não atentaremos a 

essas questões, contudo, utilizaremos a nomenclatura mais usual e julgada apropriada: 

necessidades educacionais especiais (NEE). 

 Ao utilizarmos o termo necessidades educacionais especiais 

 
[...] não se coloca a ênfase na deficiência que o aluno apresenta, mas 
na capacidade da escola em oferecer condições adequadas, recursos 
educacionais frente às necessidades educacionais de cada aluno. 
Assim, as escolas regulares de ensino passaram a ter a 
responsabilidade de adaptar-se para atender às necessidades de 
todos os alunos que no seu processo de aprendizagem apresentavam 
alguma dificuldade. (COSTAS; TONINI, 2005, p. 2). 

 

 Desta forma, podemos considerar como incluídas aquelas pessoas com 

necessidades especiais matriculadas na rede regular de ensino. Mas, ao pensarmos 

para além do acesso, ao visarmos a permanência desses alunos na escola, algumas 

lacunas ainda existem para que o processo de fato contemple as condições necessárias 

à permanência. 

 A inclusão escolar perpassa todos os níveis de ensino, portanto é importante 

dentro da proposta curricular de cada turma, contemplar as necessidades específicas 

de cada um, a fim de garantir, além do acesso, sua permanência no ambiente escolar. 

Propor um ambiente potente e ao mesmo tempo provocador é um desafio que se 

apresenta aos educadores neste contexto. 

 Carvalho (2004) evidencia que o conceito de escolas inclusivas pressupõe uma 

nova maneira de entendermos as respostas educativas oferecidas, tendo em vista a 

efetivação do trabalho na diversidade. Isso implica na mudança de atitudes que 

busquem superar processos excludentes na escola. No intuito de desconstruir crenças 
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excludentes, as escolas inclusivas apontam processos dinâmicos, nos quais a 

aprendizagem não é restrita aos espaços físicos da escola, nem os alunos atores 

passivos em sua construção intelectual do conhecimento. 

 Para Beyer (2005), a primeira condição para educação inclusiva não custa 

dinheiro, mas exige uma nova forma de pensar. Inferimos que crianças são diferentes 

entre si, e que não possuem uma única forma de pensar e de aprender. Todas as 

crianças, não apenas as que apresentam alguma limitação ou deficiência são especiais. 

Neste sentindo, torna-se incoerente exigir aprendizagem uniforme de uma turma, 

tornando-se clara a necessidade rever as propostas de ensino. 

 Diante desta diversidade encontrada no ambiente escolar inclusivo, foram 

selecionados e discutidos, durante o curso de extensão, sete tipos de NEE. A discussão 

teve como foco: a forma como os alunos com essas NEE são atendidos nas escolas e 

como o professor pode atuar frente a esta demanda. Neste artigo, porém, por uma 

questão de espaço, são apresentados conceitos e resultados dessa experiência de 

formação continuada relativos a três dessas NEE: a deficiência visual, o Transtorno do 

Espectro Autista e a Síndrome de Down. 

 

 2.1 A deficiência visual: cegueira e baixa visão 
 

 Através da visão, a criança desde os primeiros dias de vida, estabelece uma 

comunicação com o mundo exterior, acompanhando o que está a sua volta. A visão, 

portanto, é um sentido que serve como elo entre os demais, permitindo associar som e 

imagem, imitar um gesto ou comportamento e exercer uma atividade exploratória 

circunscrita a um espaço delimitado (MEC, 2007). Desta forma, a falta da visão ou sua 

limitação, impõe uma série de medidas a serem tomadas a fim de otimizar os ambientes 

e oportunizar o acesso e qualidade da aprendizagem aos alunos com deficiência visual. 

A atitude dos professores é muito importante e decisiva para uma comunicação efetiva 

e motivadora da aprendizagem. 

 A deficiência visual pode ser configurada como cegueira ou baixa visão. 

 
A cegueira é uma alteração grave ou total de uma ou mais das funções 
elementares da visão que afeta de modo irremediável a capacidade de 
perceber cor, tamanho, distância, forma, posição ou movimento em um 
campo mais ou menos abrangente. Pode ocorrer desde o nascimento 
(cegueira congênita), ou posteriormente (cegueira adventícia, 
usualmente conhecida como adquirida) em decorrência de causas 
orgânicas ou acidentais (MEC, 2009, p. 15). 

  

 A aprendizagem visual depende não apenas do olho, mas também da 

capacidade do cérebro de realizar suas funções, de capturar, codificar, selecionar e 
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organizar imagens fotografadas pelos olhos. Precisamos compreender que existem 

diferentes níveis de comprometimento visual, e que Cegueira e Baixa Visão não são a 

mesma coisa. Portanto, ao receber um aluno com estas características em sala de aula, 

é preciso primeiramente, realizar uma anamnese junto a família a fim de compreender 

as necessidades específicas do aluno, para posteriormente organizar o plano de 

trabalho junto a ele.  

 A ausência da visão manifestada durante os primeiros anos de vida é 

considerada cegueira congênita, enquanto a perda da visão de forma imprevista ou 

repentina é conhecida como cegueira adquirida ou adventícia. 

 A cegueira, exige uma flexibilização maior e um apoio especializado para uso do 

Braille, a fim de que o aluno consiga participar ativamente e tenha acesso ao material a 

ser trabalhado. O trabalho com alunos com baixa visão visa estimular a utilização plena 

do potencial de visão e dos sentidos remanescentes, bem como na superação de 

dificuldades e conflitos emocionais. Esses alunos em grade parte, conseguem 

acompanhar o plano de trabalho da turma, com flexibilizações e adaptações atitudinais 

e arquitetônicas. 

 Recursos ópticos e não ópticos são utilizados no atendimento a alunos com 

deficiência visual ou baixa visão. Os recursos ópticos são indicados conforme cada 

patologia, como uso de lentes, lupas, lunetas etc. São considerados recursos não 

ópticos os materiais com fonte ampliada, superfícies e texturas adaptadas, gravadores, 

canetas e lápis especiais etc. Os sentidos remanescentes funcionam de forma 

complementar e não isolada e são mais estimulados nos sujeitos com deficiência visual. 

Para que aprendizado seja completo e significativo é importante possibilitar a coleta de 

informação por meio dos sentidos remanescentes. 

 

 2.2 O Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
 

 O autismo, assim como várias outras síndromes, transtornos e deficiências, 

passou por uma variação de nomenclaturas no decorrer dos anos. A definição de 

autismo mais utilizada é a descrição presente no Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais, quarta edição (DSM – IV), que o refere como um transtorno no 

qual as pessoas manifestam prejuízos na interação social, problemas de comunicação 

e atividades de interesse repetitivos, estereotipados e limitados (WHITMAN 2015). 

 Atualmente, é utilizada a nomenclatura Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

As subdivisões do TEA passaram a ser relacionadas apenas a prejuízos na linguagem 

funcional e deficiência intelectual. A nomenclatura é proposta pela atualização do 

documento DSM-V que reuniu todos os transtornos do espectro do autismo num só 
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diagnóstico. Com a mudança de nomenclatura, houve mudanças nos critérios dos 

diagnósticos ao longo dos anos. Hoje o espectro está ampliado e mais casos se 

enquadram nele, não apenas os casos com sintomas graves (GAIATO, 2018). Sabe-se 

que quanto mais cedo forem identificados os sintomas e começarem os tratamentos, 

melhor será o prognóstico desta criança, vislumbrando um futuro com maior 

independência e autonomia.  

 Existem alguns instrumentos validados no Brasil que podem auxiliar na 

identificação de comportamentos ou sintomas de crianças com autismo (GAIATO, 2018, 

p. 43) contudo sabemos que não existe exame ou avaliação específica que defina o 

transtorno, pois o diagnóstico é clínico. Em termos de gravidade dos sintomas, o TEA é 

dividido em níveis 1,2 e 3, que evoluem de acordo com os níveis de intervenção e apoio 

que a pessoa com autismo precisa receber. 

 Sobre as causas do TEA, ainda não há etiologia definida, mas sabe-se que é 

uma alteração de ordem neurobiológica. Estudos recentes sobre genética do autismo 

sugerem que o número de genes envolvidos no processo é próximo a uma centena 

(GARCIAS, 2014). O tratamento e as intervenções são imprescindíveis no prognóstico 

favorável dos sintomas do TEA. Inicialmente é preciso uma avaliação inicial junto a 

família e escola, para posteriormente ser traçado um plano de intervenção. 

 
No trabalho com crianças TEA, precisamos elaborar um plano 
terapêutico com objetivos e metas que a criança precisa alcançar. 
Deve ser baseado em déficits avaliados para desenvolver habilidades 
funcionais para vida da criança (GAIATO, 2018, p. 84). 

 

 Existem vários modelos terapêuticos de intervenção para o TEA, contudo só 

após uma avaliação cautelosa será possível definir melhores opções para cada criança. 

O papel da família é imprescindível para que se obtenha resultados nas intervenções 

junto a criança. O TEA não tem cura, mas o trabalho articulado em rede, com família, 

escola e equipe multiprofissional, determinará a evolução do caso, minimizando 

sintomas e oportunizando a criança uma vida mais funcional e de qualidade em todos 

os ambientes. 

 

 2.3 A Síndrome de Down – Deficiência Intelectual 
 

 A Síndrome de Down (SD) é um distúrbio genético caracterizado pela presença 

de um cromossomo 21 adicionais em todas as células do organismo do indivíduo, 

levando-o a apresentar várias características físicas e mentais específicas. Conforme 

Schwartzman (2003, apud SILVA, 2009) algumas características fundamentais das 
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crianças com Síndrome de Down precisam ser consideradas no processo de 

aprendizagem. O desenvolvimento motor destas crianças apresenta um atraso 

significativo. A síndrome apresenta também algumas características físicas como olhos 

amendoados, nariz pequeno, língua hipotônica, diminuição do tônus muscular e entre 

outras. 

 No que se refere ao aspecto cognitivo, a deficiência intelectual é uma das 

características mais constantes da SD, comprometendo todas as áreas do 

desenvolvimento. Assim, desde o nascimento estas crianças apresentam reações mais 

lentas do que outras crianças, o que exige um acompanhamento multiprofissional 

constante. 

 Schwartzman (2007), coloca que a educação da criança com SD é uma atividade 

complexa, pois exige adaptações de ordem curricular que requerem cuidadoso 

acompanhamento dos educadores e dos pais. Como a criança com Síndrome de Down 

apresenta algumas limitações, o trabalho pedagógico deve respeitar o seu ritmo e 

assegurar-lhe estimulação adequada para o desenvolvimento de suas habilidades. 

 Como vimos anteriormente, uma característica presente na SD é o atraso 

intelectual. Quando incluídas no sistema escolar, se enquadram no Censo escolar como 

deficiente intelectual, convocando os educadores e a comunidade escolar, a 

adequações curriculares, atitudinais e arquitetônicas para seu acesso e permanência 

no espaço escolar. 

 A Deficiência Intelectual (DI), mais conhecida como deficiência mental, ainda 

aparece sob nomeação de retardo mental nos manuais DSM – IV, CID-10 (Classificação 

Internacional das Doenças), que apontam que o retardo menta implica em um 

funcionamento intelectual significativamente abaixo da média e comprometimento no 

comportamento adaptativo, tendo seu início antes dos 18 anos de idade.    

 Atualmente a definição mais aceita e difundida internacionalmente é a que 

propõe a American Association Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD, 

2010), sendo usada também nos documentos oficiais de nosso país. Conforme a AAIDD 

apud Araújo e Almeida (2014, p. 343), a DI pode ser entendida como: 

 
[...] uma incapacidade caracterizada por importantes limitações tanto 
no funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo, 
expresso nas habilidades conceituais, sociais e práticas. Essa 
deficiência tem início antes dos 18 anos. 

 

 A DI é entendida como uma expressão de limitações no funcionamento individual 

do sujeito, mas dentro do contexto social onde esse sujeito está inserido, considerando 
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os fatores ambientais, sociais e a sua necessidade de apoio. (MENEZES et al., 2017, 

p. 62) 

 Primeiramente é preciso conhecer este aluno, saber qual seu contexto, seus 

potenciais e limitações. Portanto, o trabalho a ser realizado junto ao aluno com DI, 

precisa estimular processos mentais, fortalecendo autonomia, relacionamento, 

priorizando e oportunizando que esta criança exercite sua capacidade cognitiva, saindo 

de uma posição automatizada e passiva. (MENEZES; CANABARRO; MUNHOZ, 2011 

apud SILUK, 2011). 

 Diante das necessidades especificas, que serão apresentadas pelo aluno com 

DI, é importante que o professor, a partir de um olhar mais sensível, proponha um plano 

de trabalho adaptado, traçando objetivos pertinentes às necessidades do aluno. Além 

disso, é fundamentas que esse trabalho seja empreendido de forma colaborativa com 

um professor de educação especial. 

 Entendemos que as adaptações necessárias à inclusão dos alunos com 

deficiência intelectual, contribuem para os processos de ensino e aprendizagem de 

todos em sala de aula, pois ao trabalhar de forma mais concreta, com metodologias 

mais flexíveis e lúdicas, todos se beneficiam.  

 
Essa necessidade de realização de práticas escolares que busquem a 
superação do “defeito” mostra-se ainda mais contundente quando se 
verifica que os alunos com DM incluídos nas escolas regulares podem 
receber pouco investimento pedagógico em função de sua suposta 
condição de incapacidade. (MENEZES et al., 2017, p. 60). 

 

 Desta forma, não somente as crianças com Síndrome de Down, mas demais 

síndromes e/ou comorbidades em que o sujeito tenha DI, as atividades desenvolvidas 

não devem ser pautadas num viés conteudista, quantitativo e nem mesmo vistas apenas 

como reforço escolar. A inclusão da pessoa com necessidades educacionais especiais 

deve ser pautada na facilitação do desenvolvimento de processos mentais superiores e 

na criação de situações que considerem seus atributos socioeconômicos e culturais. 

 

3. Perfil dos participantes e metodologia utilizada na formação continuada 
 

 A formação com professores do município de São Sepé, RS, aconteceu em duas 

edições, no mesmo semestre/ano. Na primeira edição participou um grupo formado por 

professores da Educação Infantil e de Educadores Especiais. Na segunda edição, o 

grupo foi formado por professores dos Anos Iniciais. O quadro 1, apresenta o 

levantamento do perfil dos participantes dos dois grupos: 
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Quadro 1 – Perfil dos Participantes 
Perfil dos Participantes Grupo 1 Grupo 2 
Nº de Educadores com formação e experiência em 
Educação Especial 16 6 

Nº de educadores sem formação, mas com experiência 
em educar com alunos com NEE 18 12 

Nº de educadores sem formação e sem experiência de 
educar com alunos com NEE 7 1 

TOTAL 41 19 
Fonte: as autoras 

 

 Observa-se no Quadro 1 que, dos 60 participantes, 22 (36,7%) já possuíam 

algum tipo de formação em Educação Especial, desde algum componente curricular 

cursado durante a graduação ou pós-graduação até cursos específicos, como o Curso 

de Educação Especial da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A metade dos 

participantes possui experiência em trabalhar com alunos com alguma NEE (autistas, 

deficiência visual ou auditiva, síndrome de Down ou outra), mesmo não tendo nenhum 

tipo de formação na área de Educação Especial. Apenas oito participantes (13,7%) não 

possuíam formação ou experiência na educação de alunos com alguma deficiência ou 

transtorno do desenvolvimento. 

 Nas duas edições, o curso de formação continuada foi dividido em três etapas, 

conforme Quadro 2: 

 

Quadro 2 – Etapas do Curso de Formação Continuada 
Etapas Qtde. Horas Modalidade 

1. 1. Dinâmica de apresentação dos participantes. Diálogo 
reflexivo sobre o histórico, os princípios e os 
pressupostos da inclusão. Distribuição aleatória de sete 
casos exemplares de alunos com necessidades 
educacionais especiais para grupos de três ou quatro 
participantes. Cadastro no ambiente Moodle para acesso 
à segunda etapa do Curso. 

4 Presencial 

2. Investigação das possibilidades de inclusão de acordo 
com as NEE identificadas no caso exemplar recebido no 
primeiro encontro presencial. Os professores leram 
artigos disponíveis no ambiente Moodle e criaram uma 
apresentação em slides para a terceira etapa do Curso. 

4 A distância 

Apresentação da atividade relativa à segunda etapa e 
discussão coletiva para troca de experiências 
vivenciadas pelos docentes, no cotidiano da escola, com 
casos semelhantes.  

4 Presencial 

Fonte: as autoras 

 

 Os casos de alunos com necessidades educacionais especiais, discutidos 

durante o curso de formação continuada, foram criados a partir da descrição de 

Gonzales e colaboradores (2007). Três desses casos (fictícios) são descritos e 

examinados no próximo item deste texto. 
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 Os professores receberam, em uma folha de papel, a descrição impressa de um 

dos casos. Para cada um dos casos, os professores foram desafiados a responder a 

mesma questão: Preocupada com a aprendizagem de (nome do aluno ou da aluna) e 

de ensinar a ele (ou a ela) o conteúdo previsto no ano, contribuindo para seu 

desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo, a professora foi procurá-los(as) para 

conversar a respeito. Quais conselhos e orientações vocês dariam a essa professora? 

 Os professores eram convidados a reunir-se em grupos, conforme o caso 

recebido aleatoriamente, para discutir e registrar o que sabiam a respeito, de acordo 

com a sua experiência e seu conhecimento a respeito. Antes de finalizar o encontro, 

cada grupo apresentava aos demais participantes o seu caso e o que diriam à 

professora que recebesse o aluno em sua sala de aula. 

 Entre o primeiro e segundo encontro presenciais, os professores foram 

orientados a pesquisar sobre o caso recebido e a ler alguns textos disponibilizados no 

ambiente criado na plataforma virtual Moodle da universidade. No segundo encontro 

presencial, eles foram convidados a apresentar suas pesquisas e a dialogar com os 

demais participantes sobre o caso estudado. 

 

4. Resultados da formação continuada 
 

 Reproduzimos e analisamos a seguir as postagens realizadas pelos 

participantes sobre três casos exemplares com os quais os professores podem se 

defrontar nas salas de aula em que atuam. A pergunta que os grupos foram solicitados 

a responder, no Moodle, durante o primeiro encontro presencial foi: O que sabemos 

sobre casos como o de (...). Depois de realizado o estudo (etapa à distância) sobre o 

caso, a pergunta a ser respondida no segundo encontro foi: O que aprendi sobre casos 

como o de (...). Registra-se que os grupos apresentaram e discutiram oralmente suas 

respostas durante as duas edições do curso. Porém, nem todos deixaram suas 

respostas registradas no ambiente virtual do curso no Moodle. Assim, analisamos a 

seguir respostas à primeira e segunda questão sem vinculá-las, em todos os casos, ao 

mesmo grupo que as formulou. 

 Um dos casos (exemplares) discutido foi de Juliana (nome fictício). 

 
CASO JULIANA - A professora do 4º ano, ao iniciar o ano letivo, constata que 
em sua turma de 20 alunos, está incluída uma criança com características 
fenotípicas diferentes das demais. Logo de início, a professora notou que Juliana 
é um pouco menor que as demais crianças, e que seus olhos são amendoados 
e o nariz pequeno e largo. Notou ainda, que o pescoço é curto, as mãos são 
pequenas, com dedos curtos, e que os pés também são curtos e largos. Ao 
conversar com Juliana, notou que ela tem uma língua grossa e que, devido a 
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isso, possui certa dificuldade na articulação das palavras e que precisava falar 
com um volume de voz mais alto que o normal. Logo nas primeiras atividades 
físicas, notou que Juliana se cansava rapidamente e que não tinha muita força 
muscular, especialmente nas pernas. Ao observá-la movimentar-se pela sala, 
percebeu que seus movimentos são lentos e que ela não tinha muito equilíbrio. 
Ao perguntar sua idade, verificou que Juliana era um pouco mais velha que as 
demais. Isso levantou a suspeita na professora que ela tivesse alguma 
dificuldade na realização de atividades que exigem raciocínio lógico, o que foi 
confirmado na realização das primeiras tarefas em aula. Notou que a criança não 
memorizava os nomes dos colegas com a mesma facilidade das demais, mas 
que era capaz de contar fatos acontecidos no ano anterior. Juliana apresenta 
dificuldades para aprender regras gramaticais e realizar a concordância verbal, 
assim como usar pronomes e artigos definidos e indefinidos e fazer a 
concordância nominal. Por vezes, ela tem uma atitude de teimosia e se comporta 
de forma obsessiva para realizar as coisas de uma determinada maneira. 
Contudo, é uma criança tranquila, carinhosa, e logo fez amizade com os colegas 
da turma. 
 

Ao responder a primeira pergunta, um dos grupos afirmou: 
Pelas características apresentadas, concluímos que Juliana tem 
Síndrome de Down. Nesse sentido, listamos as seguintes sugestões à 
professora: 
1- Valorizar e elogiar as atividades realizadas por ela [a criança]; 
2- Propor atividades prazerosas de seu interesse, buscando motivá-la 
a produzir cada vez mais; 
3- Dar oportunidades e respeitar seu tempo e limitações para 
a realização de atividades físicas.  

 
De modo geral, os grupos que receberam esse caso para estudo, não tiveram 

dificuldades em identificar em qual necessidade educacional ele se insere. Porém, o 

grupo de professores de Educação Infantil e Educação Especial possui maior 

familiaridade em atender crianças com essas características e logo levantaram uma 

série de possíveis orientações para a professora, baseadas em sua própria experiência 

e conhecimento. Ao responder à pergunta 2, o mesmo grupo registrou no Moodle 

orientações mais detalhadas, fundamentadas em literatura da área: 

 
Segundo o artigo de Bassani (2012), é importante que as atividades 
práticas que envolvam o contar, a manipulação de objetos reais (blocos 
de madeiras) e o acompanhamento individualizado, geralmente são 
essenciais para o entendimento destes conceitos e das relações 
numéricas, para que o indivíduo com síndrome de Down possa 
assimilar melhor o conteúdo, aprendendo a lidar com situações do 
cotidiano, como pagar uma conta, receber um troco. (...) Quando é 
chegada a hora da criança ir para a escola, faz-se importante a essa 
(a escola) tenha o apoio de um educador especial, pois este, 
que oferecer vivências estimulantes e ricas, fazendo com que a escola 
seja um lugar interessante para ser explorado. É importante salientar 
que cada criança tem o seu potencial, e o psicopedagogo irá explorá-
lo, avaliá-lo e depois desafiá-lo. O aprendizado não se faz somente na 
escola. Grande parte dele é realizado em casa, brincando com um 
amigo na rua, ou conversando com os pais, ou seja, o meio em que a 
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criança está inserida pode promover ganhos ou perdas neste processo 
de aprendizagem. 

 
O grupo destaca, no registro acima, atividades recomendadas para crianças com 

Síndrome de Down, bem como a importância de ela ser atendida por um educador 

especial durante da sua permanência na escola. Destaca, ainda, que as crianças não 

aprendem apenas no ambiente escolar, mas em outros momentos de interação social 

com amigos e familiares.  

Um ponto relevante destacado no registro acima é a importância da equipe 

escolar (professores, educador especial, equipe diretiva) trabalharem de modo 

colaborativo. Para um atendimento mais eficaz, é importante que a equipe atue de forma 

articulada, estabelecendo objetivos, revendo planejamentos, conforme o avanço do 

desenvolvimento do aluno. A família e a equipe multiprofissional, que atendem a criança 

fora do espaço escolar, também precisam estar cientes e participar do trabalho escolar.  

A Síndrome de Down, dentre outras características, inclui a deficiência 

intelectual. Siluk (2011, p. 142) aponta que convém que o trabalho pedagógico dos 

professores, que atuam com alunos com diagnóstico de deficiência intelectual, possa 

transcender o caráter eminentemente clínico. O laudo clínico não pode definir o sujeito, 

nem mesmo delimitar o que a escola irá lhe oferecer. Sujeitos com deficiência intelectual 

precisam ser vistos numa perspectiva que considere as interações e o meio 

sociocultural, pois eles produzem suas subjetividades. Antes de serem alunos com 

necessidades educacionais especiais, eles precisam ser vistos como sujeitos dotados 

de potencialidades, não cabendo aos educadores determinar o quanto irão progredir. 

Um segundo caso (exemplar) discutido durante as duas edições do curso foi o 

de Lucas (nome fictício). 

 
CASO LUCAS - A professora do 3º ano, ao iniciar o ano letivo, constata que em 
sua turma de 20 alunos, há um menino com características comportamentais 
diferentes dos demais. Fisicamente, Lucas não se diferencia das outras. É uma 
criança bem formada fisicamente e tem boas capacidades motoras. Lucas é bem 
aceito pelos colegas, pois interage nas brincadeiras e atividades esportivas. Já 
nas primeiras atividades, a professora percebeu que Lucas possui um 
vocabulário extraordinário para a idade e uma excelente memória, o que lhe deu 
a impressão de que ele tem uma boa capacidade intelectual. Certo dia, a 
professora resolveu trocar algumas crianças de lugar na sala e o caos se instalou 
quando Lucas ficou extremamente nervoso com a perspectiva de não se sentar 
mais ao lado dos mesmos colegas. Ele se encolheu e começou a se morder nos 
braços. Antes desse episódio, havia notado que ele repete as frases ditas por 
ela, quando faz alguma orientação em aula. Da primeira vez, aquela atitude a 
deixou irritada porque as outras crianças começaram a rir. Ela repreendeu o 
menino, que passou a bater repetidamente com a caneta sobre a carteira, sem 
olhar para ela. O não olhar nos olhos é uma atitude usual de Lucas, que parece 
também não apreciar demonstrações de afeto, como abraços e beijos. Outro 
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comportamento que a professora estranha é Lucas ficar “horas” observando o 
movimento das pás do ventilador ligado em dias mais quentes, completamente 
ausente do que acontece durante a aula. Lucas também não suporta ruídos 
muito intensos e fica extremamente nervoso quando a turma fica mais agitada e 
as crianças gritam ou falam muito alto perto dele. 
 

De forma cautelosa, como convém ao caso, um dos grupos respondeu a primeira 

pergunta da seguinte forma: 

 
A suspeita é de que Lucas tenha Síndrome de Asperger, que é um dos 
espectros do autismo. A primeira orientação que daríamos à 
professora é que ela explique para a turma, sem a presença de Lucas, 
que ele apresenta esse transtorno e que os colegas deverão respeitar 
suas condições de interação, bem como solicitar um profissional para 
orientá-los. A professora necessitará organizar uma rotina em sala de 
aula, prevendo os espaços onde ficarão sentados, fazer antecipação 
de cada uma das atividades que serão realizadas no dia a dia, planejar 
atividades que promovam interação, como jogos cooperativos, 
promover atividades de investigação e pesquisa, entre outras que 
desenvolvam a interação social de todos os alunos. Outra ação 
importante que  a professora precisa realizar é o diálogo com as 
famílias, especialmente com a família do Lucas, orientando a procurar 
profissionais especializados na área da fonoaudiologia, para  o 
desenvolvimento da linguagem, pois ainda apresenta ecolalia, na área 
da psicologia, para melhoria da interação  social e atendimento 
educacional especializado. 

 
Destaca-se nessa primeira resposta, a experiência que o grupo possui com 

casos de TEA, pois faz uso de termos técnicos como ecolalia e orientações bem 

específicas relacionados a esse tipo de necessidade educacional especial como a 

recomendação de atividades de interação social. Ao responder à segunda pergunta, o 

grupo registrou, em slides apresentados durante o segundo, o que segue. Como a 

apresentação foi detalhada e longa, apresentamos apenas breves excertos: 

 
• O sujeito pode ter uma reação agressiva quando retirada da 
brincadeira individual para atividade coletiva pela dificuldade no 
manejo das emoções; 
• O sujeito pode centrar-se nos seus interesses pessoais por não 
haver um “gatilho” interno para interessar-se pelo outro, ou seja, 
dificuldade na atenção compartilhada, no compartilhamento de certas 
experiências sociais e emocionais (confusão com o déficit de 
atenção/hiperatividade); 
• Quanto à comunicação, pode haver limitação do contato visual, 
expressões e linguagem corporal (busca pela zona de conforto); 
• Algumas solicitações podem gerar a emergência de estímulos 
inibidos no desenvolvimento (ex.: sensibilidade auditiva); 
• O sujeito pode apresentar dificuldade de inibir o aprendizado 
básico, de compactar a memorização, repetindo o movimento (eterno 
recomeço), evidenciando comportamentos repetitivos/estereotipados; 
• O sujeito pode ter a tendência por preferir detalhes (preferência 
pela exatidão); 
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• O sujeito pode apresentar resistência ou estresse para 
mudanças na rotina, já que a busca por estabilidade e a segurança, 
remetem ao conhecido. 
Nesse caso, pode ser importante... 
• O estímulo da socialização em diferentes momentos, mesmo 
que estes sejam curtos (Ex.: pequenos trabalhos em grupo em aula?); 
• Estímulo de experiências que demandem exposição de opinião 
(“minha” e “do outro”) e poder de decisão; 
• O colega pode ser um “apoiador” em algumas situações; 
• Objetividade na comunicação de algumas ações/solicitações; 
• Dirigir a atenção para o sujeito (cuidar generalizações); 
• Elogios como reforçadores; 
• Observação das “predisposições”. 

  
A apresentação do grupo foi pautada em referencial teórico voltado para o 

atendimento de crianças com TEA. A lista de recomendações é relativamente grande, 

tendo o grupo se dedicado a responder à questão com bastante propriedade. Destacam-

se, na resposta do grupo, as recomendações relativas ao comportamento, por vezes 

agressivo de crianças com autismo e suas dificuldades de interação, bem como sua 

tendência a centrar-se em detalhes de um objeto e seu estresse em situações de 

mudança de rotina. De acordo com Gaiato (2018), a escola possui um papel 

importantíssimo no processo de desenvolvimento de todas as crianças, principalmente 

da criança com TEA, não apenas pela oportunidade de aprendizado escolar, mas pela 

própria interação social que oportuniza.  
 
Se você tem um aluno com TEA, o autismo é só uma das 
características que ele tem. Ele também possui várias habilidades, 
algumas vezes até mais desenvolvidas do que dos coleguinhas. O 
educador precisa buscar o que aquela criança tem de ponto forte e 
usar isso a seu favor, para potencializar a aprendizagem e a 
socialização. (GAIATO, 2018, p. 118) 

 
 A criança com TEA tem capacidade de aprender, porém faz isso de maneiras 

diferentes. Existem sinais característicos, contudo nem todos sujeitos com esse tipo de 

transtorno irão apresentar os mesmos sintomas, e nem eles serão de mesma 

intensidade. Portanto, o primeiro passo para estruturar um plano de intervenção para a 

criança com TEA, é conhecê-la. Várias adaptações atitudinais podem ser feitas, 

baseadas no perfil que o aluno apresenta. No caso (fictício) ilustrado acima, Lucas 

apresenta hipersensibilidade auditiva. Restringir os episódios de exposição a ruídos, 

alivia a ansiedade evita o desequilíbrio do aluno. 

 Um terceiro caso discutido durante o curso de formação foi o de Marcelo (nome 

fictício).  

 

CASO MARCELO - A professora de Ciências do 9º ano, ao iniciar o ano letivo, 
constata que em sua turma de 20 alunos, há um menino de 14 anos com forte 
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deficiência visual. Ele não é totalmente cego, mas não consegue enxergar o que 
está escrito no quadro nem ler algum livro ou texto impresso. O menino não tem 
caderno, porque não consegue ler o que está escrito, mas parece ter uma 
excelente memória, provavelmente desenvolvida para compensar a visão 
deficitária. Conversando com Marcelo, a professora soube que ele foi perdendo 
a visão aos poucos e que chegou a ser alfabetizado. De um modo geral, Marcelo 
compreende os significados dos advérbios “para cima”, “para baixo”, “atrás”, “na 
frente”, “dentro”, “fora”. A professora havia planejado realizar experimentos de 
Ciências, promover saídas de campo para observações de fenômenos naturais, 
exibir alguns filmes, e propor a participação dos alunos na Feira de Ciências da 
escola. Ela está frustrada porque parece que nada do que planejou poderá ser 
realizado naquele ano, por causa da presença de Marcelo nas aulas. 
 
Por se tratar de uma situação mais conhecida (não necessariamente mais fácil 

de trabalhar na escola), um dos grupos, durante o primeiro encontro registrou a seguinte 

resposta à pergunta “Quais conselhos e orientações vocês dariam à professora?”: 

 
Como indicação para a professora sugerimos que o aluno poderá 
participar das atividades planejadas pela professora desde que ela 
utilize alguns recursos que ajude na superação de suas dificuldades 
como: auxílio ledor, tecnologias assistivas, experiências que utilizem 
outros sentidos além da visão, entre outros recursos que explorem a 
oratória do aluno. 

 
A resposta acima mostra que o termo “tecnologias assistivas” era conhecido pelo 

grupo, que sabia também do seu uso na educação de alunos cegos. Contudo, o grupo 

não exemplificou alguma dessas tecnologias no seu registro.  

Ao responder a segunda pergunta, após realizar leituras e pesquisar a respeito 

do assunto, o grupo ampliou a lista de possibilidades de atendimento educacional 

especializado para alunos com deficiência visual (DV). O grupo incluiu na sua resposta 

exemplos de tecnologias assistivas e de procedimentos que podem ser adotados pelos 

docentes durante as aulas: 
• Utilização de Tecnologias Adaptativas/Assistivas que 
possibilitem ao aluno acompanhar os colegas dentro das suas 
possibilidades; 
• Uso de Ambientes Digitais, diminuindo as barreiras enfrentadas 
nas aulas tradicionais; 
• Exemplos de Acessibilidade ao Deficiente Visual: DosVox, 
Virtual Vision, Jaws 
• Uso de materiais confeccionados em relevo e/ou textura, para 
que o aluno possa acompanhar a explicação e apresentação de 
imagens como os demais alunos; 
• Sensibilizar professores e colegas para as limitações e 
potencialidades dos alunos incluídos. 
• O professor ao receber um aluno com DV em sala de aula, deve 
procurar saber sua história de vida...quando e como a deficiência 
aconteceu. Essa informação dá pistas do conhecimento de mundo que 
o aluno com baixa visão ou cegueira se apropriou. 
• Fornecer ao aluno o maior número de informações verbais 
possíveis. 
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• Fazer com que a turma se apresente ao colega DV, para que se 
sinta acolhido, ressaltando uma característica pessoal... (contribui para 
lembrar com mais facilidade). 

 
Como foi destacado pelo grupo, quando tratamos da inclusão de alunos com 

deficiência visual, precisamos considerar recursos como Sistema Braile, questões 

pertinentes à mobilidade e orientação, o uso de recursos tecnológicos e a adaptação de 

materiais, como instrumentos facilitadores do processo de aprendizagem. De acordo 

com Siluk (2011), alunos com deficiência visual, podem, desde que bem orientados, 

desenvolver a formação de hábitos e postura, destreza tátil, o sentido de orientação, 

esquemas e critérios de organização, dentre outras habilidades.  

Ao tratar com alunos com deficiência visual, é recomendado que o professor 

valorize o comportamento exploratório, a estimulação dos sentidos remanescentes, a 

iniciativa e a participação ativa. As tarefas escolares e os procedimentos avaliativos 

precisam ser adaptados às suas necessidades, oportunizando instrumentos e materiais 

como gravadores, máquinas braile e outros recursos para que ele acompanhe o plano 

de trabalho. É importante que as práticas escolares estejam articuladas aos serviços 

especializados e ao atendimento educacional especializado da escola, a fim de garantir 

diferentes níveis e modalidades de adaptação com criatividade, através da cooperação 

mútua. (SILUK, 2011). 

Destaca-se que o segundo encontro presencial foi um momento de forte 

interação e de ampla troca de experiências, o que contribuiu para que os professores 

valorizassem sua própria experiência no atendimento de escolares com necessidades 

educacionais especiais. Diferente de participantes de cursos ministrados em anos 

anteriores, os professores desse município (São Sepé/RS) não apresentaram queixas 

ou um sentimento de impotência diante de situações de inclusão. Ao contrário, 

manifestaram-se solidários a uma postura de compreender a necessidade de crianças 

com alguma deficiência, que frequentam a escola, e preocupados em munir-se de 

orientações sobre como proceder para educá-las, proporcionando-lhes condições e 

atividades de acordo com as deficiências e transtornos do desenvolvimento que 

apresentam. 

 

5. Considerações sobre a experiência de formação continuada 
 

 Os participantes do curso demonstraram possuir experiência e formação na área 

de inclusão e de atendimento às necessidades educacionais especiais, resultado de 

constante investimento do município na formação de professores e no atendimento de 

alunos da educação especial. Por outro lado, os professores demonstraram interesse 
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em aprofundar a temática devido às situações que se apresentam rotineiramente em 

suas salas de aula e que são bastante variadas. 

A pronta resposta dos participantes, à cada uma das problemáticas, evidencia 

que, se um dos casos discutidos se apresentar em sala de aula, os docentes e 

educadores especiais possuem condições de aprofundar seu conhecimento e buscar 

orientações tanto na literatura como na troca de experiências com colegas. A realização 

de cursos como o aqui descrito é para eles um reconhecimento das próprias 

experiências e as de outros colegas. Cria-se, dessa forma, uma comunidade de 

educadores que pode colaborar entre si, com orientações e materiais, sobre a educação 

especial e as necessidades educacionais especiais. 

Em seus depoimentos e reflexões, os docentes e educadores especiais 

ressaltaram que: (a) muito já se tem feito e alcançado em termos de inclusão e 

atendimento a alunos com necessidades educacionais especiais, o que rompe a 

primeira barreira do sentimento de impotência diante da possibilidade de receber um 

aluno com alguma deficiência ou transtorno de desenvolvimento; (b) ao defrontar-se 

com alguma situação de inclusão, o professor sabe que existem colegas que o podem 

ajudar com orientações e recomendações e, também, que existe literatura variada para 

estudo e aprofundamento sobre cada uma das necessidades educacionais especiais; 

(c) a experiência pessoal com alunos que apresentam necessidades educacionais 

especiais é enriquecedora para o professor e para os demais alunos. Aprendem todos 

que a diversidade faz parte da sociedade, que é necessário o respeito pela dificuldade 

do outro, assim como a solidariedade para com todos, especialmente aqueles que 

apresentam alguma fragilidade; (d) sabe-se hoje que pessoas com deficiência 

aprendem, dentro do seu ritmo e capacidade,  e que algumas vencem rápido suas 

dificuldades, enquanto outras precisarão de um acompanhamento mais atento e 

constante; e) constata-se que são inesgotáveis as possibilidades de criar recursos e 

metodologias para atuar junto a alunos com alguma deficiência ou transtorno do 

desenvolvimento em uma sala de aula.  

É cada vez maior o consenso entre educadores de que há muito por fazer na 

área da inclusão escolar, mas existem diversos exemplos de práticas de ensino bem-

sucedidas, que mostram ser possível a aprendizagem de alunos com NEE. Por esse 

motivo, a troca de experiências entre docentes, a consulta à literatura especializada e 

pesquisas contínuas para compreender e explicar como aprende o aluno com alguma 

dificuldade de aprendizagem continua a ser um campo a ser explorado pelos 

educadores e profissionais de áreas afins. 

Por outro lado, são necessários investimentos e qualidade nos serviços. Não 

apenas a educação especial, mas a educação como um todo, anseia por qualidade e 
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investimento na formação de professores, nas condições arquitetônicas e de recursos 

nas escolas, mas, prioritariamente, um investimento pessoal, no sentido de mudança 

atitudinal docente frente à perspectiva inclusiva da educação. 

A experiência de participar de cursos sobre inclusão desenvolve um novo olhar 

sobre as necessidades educacionais especiais e conduz a reflexões sobre a importância 

de tratar cada aluno de forma singular. O aprendizado inicial sobre essa questão, 

baseado em estudos e a experiência pessoal de ter alunos com alguma necessidade 

educacional especial, é enriquecido pelo diálogo e pela troca de experiências com 

docentes e profissionais de outras áreas, que vivenciam no seu cotidiano situações de 

inclusão. Durante encontros de formação, é possível sensibilizar outros docentes e 

promover a troca de experiências de forma a valorizar a prática daqueles que se 

dedicam a incluir – de fato – crianças e jovens, que desafiam o que concebemos como 

comum em uma sala de aula, ultrapassando concepções tradicionais acerca do 

currículo escolar. 
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1. Introdução 
 

 O ensino da Matemática na Educação Básica é sempre um motivo de 

preocupação e um desafio para muitos professores que atuam nesta etapa da 

educação. Com a atual implementação e articulação entre a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) e os currículos pelos sistemas e redes de ensino, assim como nas 

escolas cresce a preocupação entre professores e os futuros docentes de discutirem 

diferentes estratégias de abordagem dos conteúdos conceituais e procedimentais dessa 

área do conhecimento. 

 Nessa perspectiva, professores e licenciandos do curso de Matemática, 

participantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da 

Universidade Federal do Rio Grande - FURG, organizaram ações e oficinas abordando 

objetos de conhecimento da Matemática alinhados ao desenvolvimento de 

competências e habilidades definidas na BNCC do Ensino Fundamental e Médio. “A 

BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao 

longo das etapas e modalidades da Educação Básica [...]” (Brasil, 2017, p.7). 

 O objetivo da BNCC é propor uma formação integral aos estudantes. Essa 

formação é sintetizada em dez competências gerais que compreendem todas as 

dimensões do indivíduo – tanto a cognitiva quanto a socioemocional – que devem ser 

desenvolvidas ao longo da Educação Básica. Em comunicação direta com as 

competências gerais temos as competências específicas de cada área do conhecimento 

e também dos respectivos componentes curriculares que formam essas áreas. Além 

disso, para assegurar o desenvolvimento dessas competências específicas, cada 

componente curricular traz um conjunto de habilidades, que se relacionam a diferentes 

objetos do conhecimento (conceitos, conteúdos e processos) organizados em unidades 

temáticas. Em se tratando da área da Matemática são cinco as unidades temáticas 
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propostas na BNCC e que orientam as habilidades a serem desenvolvidas: Números, 

Álgebra, Geometria, Grandezas e medidas e Probabilidade e estatística. 

 Neste trabalho apresentamos uma experiência pedagógica realizada no âmbito 

do PIBID que abordou o ensino de noções de formas geométricas contempladas na 

unidade temática “Geometria” nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A unidade 

temática “Geometria” desenvolve o pensamento geométrico, necessário para investigar 

propriedades, fazer conjecturas e produzir argumentos geométricos. Para isso, estuda 

posições e deslocamentos no espaço, formas e relações entre elementos das figuras 

planas e espaciais (BRASIL, 2017). Além disso, refletimos sobre a contribuição da 

interlocução entre a formação inicial e a formação continuada de professores através 

de ações propiciadas por programas de iniciação à docência como o PIBID. 

 As atividades foram planejadas por pibidianos licenciandos e professores de 

Matemática e desenvolvidas através de uma oficina realizada no I Seminário de Práticas 

Educativas do Curso de Pedagogia da FURG com estudantes do respectivo curso. 

Como temática central, a oficina enfatizou o ensino da Geometria aplicada em situações 

cotidianas trabalhando os conceitos básicos de forma prática e lúdica e ao mesmo 

tempo atendendo a BNCC. O conhecimento matemático, incorporado ao saber cotidiano 

contribui para a formação de cidadãos capazes de compreenderem e transformarem 

sua realidade. 

 Acreditamos que ensinar Matemática vai além da explicação de conteúdos, é 

estimular o aluno a desenvolver o pensamento crítico, desafiá-lo, mostrar a ele que a 

Matemática está em nosso dia a dia, é desenvolver com o mesmo a habilidade de 

estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas do conhecimento. É fazê-lo 

perceber que o importante não é apenas saber aplicar um conteúdo, mas sim, 

compreendê-lo de forma que possa utilizá-lo em sua vida. Conforme nos sugere 

Sandaló (1996, p. 11), 

 
a missão dos educadores é preparar as novas gerações para o mundo 
em que terão que viver. Isto quer dizer proporcionar-lhes o ensino 
necessário para que adquiram as destrezas e habilidades que vão 
necessitar para seu desempenho, com comodidade e eficiência, no 
seio da sociedade que enfrentarão ao concluir sua escolaridade. 

 

 Consideramos também que a contextualização deve ser utilizada sempre que 

possível, pois esta propicia aos estudantes uma melhor compreensão do conteúdo, 

além da possibilidade de mostrar sua aplicação no dia a dia estimulando sempre o 

raciocínio do aluno e preparando-o para prováveis situações que ocorrem em sua vida. 

Além disso, entendemos que a inserção dos licenciandos em formação inicial nos 

espaços educativos proporciona a construção de outros olhares e percepções acerca 
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da educação, agora não mais um olhar de estudante e sim de professor. Desse modo, 

as experiências vivenciadas e/ou vinculadas ao contexto da docência durante a 

formação inicial contribuem significativamente para a escolha da profissão, pois é nesse 

espaço de convivência que os futuros docentes se deparam com a realidade que os 

cerca.  

 No PIBID, o licenciando tem a oportunidade de conhecer um pouco dessa 

realidade com mais proximidade, pois, além de aprender com o outro transitando por 

espaços educativos tem a chance de compartilhar suas experiências com os demais 

pibidianos. 

 As interações entre os professores em exercício e os futuros docentes, somadas 

ao compartilhar de suas experiências, contribuem também no processo de 

aprendizagem e, reafirmam o fato de que a formação de professores deve ser 

construída dentro da profissão, possibilitando o desenvolvimento de “culturas 

colaborativas” que promovam o diálogo entre universidade e escola, bem como o 

intercâmbio de conhecimento entre esses espaços de formação (NÓVOA, p. 2009). 

Seguindo por esses caminhos, compreendemos que os licenciandos, participantes do 

PIBID, ao vivenciarem a sala de aula e experiências em espaços educativos, já estão 

tendo a oportunidade de apreenderem um pouco mais da profissão conhecendo assim, 

a realidade que enfrentarão ao concluírem o curso de Licenciatura. 

 O texto apresentado a seguir traz no primeiro momento uma síntese do PIBID, 

que permite ao leitor compreender os objetivos do Programa e sua implementação na 

FURG. Em seguida, discorre sobre o ensino da Geometria e seu papel para a Educação 

Matemática. Posteriormente, apresenta a dinâmica da oficina intitulada “Geometria das 

Embalagens”, bem como as observações, discussões e algumas análises propiciadas 

através dessa prática. Por último tece algumas considerações. 

 

2. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 
 

 Executado no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES, conforme dispõe o decreto n. 7.219, 2010, Art 1°, o PIBID tem por 

finalidade fomentar a Iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da 

formação de docentes em nível superior e para a melhoria de qualidade da educação 

básica pública brasileira (BRASIL, 2010). O PIBID teve seu primeiro edital lançado no 

ano de 2007 (Edital n.01/2007, MEC/CAPES/FNDE), no entanto, apenas em 2009 as 

atividades foram iniciadas. Instituído no âmbito da CAPES pela portaria n. 72 de 9 de 

abril de 2010, o PIBID é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da 
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formação de professores para a educação básica e de acordo com a Diretoria de 

Formação de Professores da Educação Básica (DEB), o programa tem as intenções de: 

 
I - incentivar a formação de docentes em nível superior para a 
educação básica; 
II - contribuir para a valorização do magistério;  
III - elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos 
de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e 
educação básica; 
IV - inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 
educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e 
participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas 
docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a 
superação de problemas identificados no processo de ensino-
aprendizagem;  
V - incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 
professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as 
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; 
 VI - contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à 
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas 
nos cursos de licenciatura;  
VII- contribuir para que os estudantes de licenciatura se insiram na 
cultura escolar do magistério, por meio da apropriação e da reflexão de 
instrumentos, saberes e peculiaridades do trabalho docente (BRASIL, 
2013, p. 30). 

 

 Essas intenções foram elaboradas, respeitando o perfil do estudante e do 

professor da escola de educação básica, suas características e particularidades, com o 

intuito de cultivar os valores sociais, éticos e estéticos da sociedade. Para isso, o PIBID 

busca priorizar o aperfeiçoamento e a valorização da formação docente para a 

educação básica. Por meio do PIBID, o licenciando tem a possibilidade de estabelecer 

um vínculo com o contexto escolar, mesmo antes de concluir sua formação acadêmica. 

Nesse sentido, o PIBID articula ações entre a educação superior, a escola e os sistemas 

estaduais e municipais. (BRASIL, 2013).  

 Dessa forma, o diálogo e a interação entre as instituições formadoras 

(Universidades) e as escolas provoca um movimento dinâmico, que se dá 

reciprocamente e de crescimento contínuo, entre coordenador institucional, 

coordenadores de área, professores Supervisores e Licenciandos (BRASIL, 2013). Esse 

movimento pode ser observado na Figura 1. 
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Figura 1 - Dinâmica do PIBID. 

Fonte: BRASIL (2013). 
 

 Essa dinâmica proporciona o envolvimento de futuros professores da educação 

básica com sua formação profissional relacionando os saberes prévios sobre a docência 

em um contexto, no qual os conhecimentos são postos em prática. No âmbito da 

formação docente, os saberes prévios sobre a docência e suas representações sociais, 

aplicados em um contexto em que a teoria é posta em prática e, atrelados aos saberes 

da pesquisa e da experiência acadêmica, colaboram para a construção de uma nova 

cultura educacional. 

 O PIBID é um programa do governo que visa o aperfeiçoamento e a valorização 

da formação docente para a educação básica e promove aos futuros professores a 

inserção no ambiente escolar, articulando parcerias entre a educação superior e as 

escolas de ensino fundamental e médio. Além disso, possibilita a formação continuada 

de professores da rede pública da Educação Básica (BRASIL, 2013).  

 Inicialmente, o PIBID foi implementado nas Instituições Federais de Ensino 

Superior contemplando apenas os cursos de Física, Química, Biologia e Matemática, 

devido a carência de professores habilitados para atuarem nas respectivas disciplinas. 

Nos editais seguintes o programa se estendeu a todas as Licenciaturas, contemplando 

283 Instituições, distribuídas por todo o Brasil. 

 Na FURG o PIBID tem sido implementado desde seu primeiro edital. A FURG 

busca oferecer uma educação de qualidade para todos de maneira que, o resultado de 

sua ação educativa retorne em benefício para a comunidade e contribua para o 

desenvolvimento regional. Em relação ao processo de formação de professores, a 

intenção da Instituição é de minimizar lacunas ainda existentes. Dessa forma, os cursos 

de Licenciatura têm buscado interação entre Universidade e escola visando a 

valorização das Licenciaturas, bem como uma formação profissional qualificada que 
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atenda, com excelência, o ensino básico e que promova um maior incentivo à docência 

(COLARES, 2013). 

 O PIBID na FURG tem buscado articular suas ações junto aos Subprojetos com 

o foco na articulação integrada entre Educação Superior (Universidade) e Educação 

Básica (escolas do sistema público). Até o ano de 2017 estava em vigor o Edital Nº 

061/2013/CAPES - PIBID. A partir do ano de 2018 passou a vigorar o Edital 

N°007/2018/CAPES - PIBID. Em concordância com este último, os subprojetos 

correspondiam ao conjunto de núcleos de iniciação à docência agrupados por 

componente curricular ou curso. 

 No último edital do PIBID foram oferecidas, vagas para estudantes das seguintes 

Licenciaturas da FURG: Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Exatas, Ciências 

EaD, Educação do Campo, Educação Física, Física, Geografia, História, Letras 

Português, Letras - Espanhol, Letras - Inglês, Matemática, Pedagogia e Química. Nesse 

contexto, Matemática/Pedagogia era um dos núcleos que compunha um dos 

subprojetos desenvolvidos na universidade. Composto por professores dos cursos de 

Pedagogia e Matemática Licenciatura, estudantes dessas graduações e docentes da 

educação básica; o núcleo era coordenado por duas professoras vinculadas à 

Instituição de Ensino Superior junto a participação voluntária de uma professora da rede 

estadual de ensino.  

 Nesse núcleo foram desenvolvidas ações disciplinares e interdisciplinares na 

busca de ampliar o aprendizado, ultrapassando os limites específicos de cada curso de 

graduação. 

 

3. O ensino da Geometria 
 

 A Geometria cumpre um papel importante no desenvolvimento do raciocínio 

lógico-matemático. É um tema que os alunos costumam se interessar naturalmente e 

que deve estimulá-los a observar, perceber semelhanças e diferenças, identificar 

regularidades permitindo estabelecer conexões entre a Matemática e o mundo em que 

vivem. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

 
Os conceitos geométricos constituem parte importante do currículo de 
Matemática no ensino fundamental, porque, por meio deles, o aluno 
desenvolve um tipo especial de pensamento que lhe permite 
compreender, descrever e representar, de forma organizada, o mundo 
em que vive. (BRASIL, 1997, p. 142). 

 

 Na Matemática, a Geometria costumava ser pouco explorada tanto nos anos 

iniciais, como nos anos finais do Ensino Fundamental. Geralmente era trabalhada no 



 83 

final de cada ano letivo e vista como um assunto de pouca relevância nessa área do 

conhecimento. Além disso, seu ensino estava vinculado à aplicação de fórmulas, a 

exploração de teoremas e a desenhos de figuras geométricas sem relações com as 

formas observadas no nosso dia a dia.  

 A Geometria é tão importante quanto os Números e as Operações. Ela satisfaz 

o interesse e a curiosidade naturais da criança, porque está intimamente relacionada ao 

seu universo, uma vez que é inicialmente o conhecimento geométrico que desenvolve 

as ideias que possibilitam a compreensão do mundo em que elas vivem. 

 A Geometria é um tema unificador da Matemática. Além de nos ajudar a 

descrever, interpretar a realidade a nossa volta, algumas noções geométricas podem 

auxiliar a compreensão e o desenvolvimento de conceitos relacionados aos Números e 

as Medidas. Em conformidade com Lorenzato, entendemos que  

 
O grande objetivo do ensino da geometria é fazer com que a criança 
passe do espaço vivenciado para o espaço pensado. No primeiro, a 
criança observa, manipula, decompõe, monta, enquanto no segundo 
ela operacionaliza, constrói um espaço interior fundamentado em 
raciocínio. Em outras palavras, é a passagem do concreto ao abstrato 
(LORENZATO, 2008, p. 45). 

 

 Atualmente, buscamos uma concepção de ensino em que a Geometria seja 

capaz de auxiliar os estudantes no entendimento do ambiente que os cerca, além de 

facilitar suas percepções espaciais. Assim, proporcionar práticas pedagógicas 

centradas na observação e no estudo do ambiente que nos cerca, fazendo uso de 

conhecimentos geométricos, pode contribuir para a vivência e a experiência do indivíduo 

nos mais diversos contextos. 

 

4. A oficina “Geometria das Embalagens”  
 

 Os saberes geométricos se fazem presentes no nosso cotidiano, não se 

restringindo a um conhecimento escolar. Desse modo, pensamos em propor as futuras 

pedagogas, uma oficina que explorasse conhecimentos geométricos presentes nas 

experiências vivenciadas no dia a dia. Para tal, propomos atividades que envolvem 

conceitos matemáticos dessa unidade temática da BNCC, com o apoio de materiais 

como objetos e embalagens que lembram modelos de representações geométricas. 

Essas representações tridimensionais, além de permitirem o estudo dos sólidos 

geométricos envolvem, em grande parte na sua estrutura, figuras planas denominadas 

faces que foram usadas também para a discussão do estudo de áreas e perímetros.  
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 A oficina realizada no I Seminário de Práticas Educativas do Curso de Pedagogia 

da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) com estudantes desse curso intitulou-

se “A Geometria das Embalagens” e foi dividida em alguns momentos, cujas atividades 

contemplaram a discussão e o ensino de figuras planas e espaciais. Primeiramente 

foram distribuídos sobre uma mesa diversos objetos e embalagens cujos formatos 

lembravam figuras planas e não-planas. Foi solicitado então, que os estudantes 

manuseassem esses elementos e os agrupassem seguindo algumas orientações. 

 Inicialmente os participantes deveriam separar as embalagens e objetos em dois 

grupos: os que possuem todos os seus pontos apoiados na superfície (figura plana) e 

os que não possuem todos os seus pontos apoiados na superfície (figura não-plana). 

Na sequência, separar as embalagens e objetos classificados como figuras não planas 

entre os que rolam quando empurrados e os que deslizam quando empurrados. Em 

outras palavras, os estudantes deveriam identificar os objetos que lembram os corpos 

redondos (sólidos geométricos cujas superfícies têm ao menos uma parte que é 

arredondada – cilindro, cone, esfera) e os que lembram os poliedros (sólidos 

geométricos cujas superfícies são formadas apenas por polígonos planos – triângulos, 

quadriláteros, pentágonos, etc). Finalmente, os participantes foram convidados a 

separar as embalagens e os objetos que lembravam os poliedros denominados prismas 

das pirâmides, reconhecendo suas características e discutindo suas nomenclaturas e 

elementos (faces, arestas, vértices). 

 Observando os sólidos geométricos é possível identificar que as faces que os 

compõem são figuras geométricas planas. Desse modo, foram exploradas figuras 

bidimensionais, como círculos e polígonos, relembrando sua classificação em relação à 

quantidade de lados e utilizando a linguagem matemática.  

 No segundo momento da oficina foi realizada a associação dos poliedros as suas 

planificações, com o apoio das embalagens. Assim, solicitamos que as pedagogas 

abrissem as embalagens e observassem as suas planificações. Ao manusearmos 

modelos que lembram figuras espaciais, reconhecendo e identificando as suas 

respectivas planificações possibilitamos identificar semelhanças e diferenças entre 

figuras bidimensionais e tridimensionais. 

 O terceiro momento da oficina foi dedicado aos poliedros de Platão, definidos 

como sólidos convexos cujas arestas formam polígonos planos regulares congruentes. 

Para explorar a história dos poliedros de Platão, utilizamos previamente os meios 

digitais como recursos didáticos na busca de vídeos que exibissem episódios 

interessantes sobre o assunto. Conforme, (Souza, 2007. P.113), “o uso de recursos 

didáticos devem servir de auxílio para que no futuro os alunos aprofundem, apliquem 

seus conhecimentos e produzam outros conhecimentos a partir desses”. Dessa forma, 
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os participantes foram convidados a assistir ao vídeo intitulado Sólidos de Platão14 que 

faz parte de um dos episódios da Série Mão na forma, produzida pela TV escola em 

parceria com o MEC. 

 A seguir, foram mostradas imagens dos cinco poliedros de Platão: tetraedro, 

hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro e destacado como curiosidade, o modo 

como Platão concebia o mundo. Segundo o filósofo o universo era constituído por quatro 

elementos básicos: a Terra, o Fogo, o Ar e a Água que eram associados misticamente 

com os sólidos. Platão associava o hexaedro a Terra, o tetraedro ao Fogo, o Octaedro 

ao Ar e o icosaedro a Água, além de também relacionar o dodecaedro ao Universo, 

conforme vemos na figura 2. 

 

 
Figura 2 – Sólidos de Platão associados a Terra, Fogo, Ar, Universo e Água. 

Fonte: http://matematicacinco.blogspot.com/2010/10/um-pouco-de-historia.html 
 

 No quarto momento os participantes foram convidados a construírem sólidos 

geométricos em modelos casca. Para isso, foram distribuídas figuras planificadas dos 

sólidos geométricos para serem recortadas, pintadas e montadas. Nesse período, os 

participantes pintaram e efetuaram os recortes na cartolina conforme demarcado em 

cada sólido planificado. Após os recortes serem feitos, iniciaram as dobraduras e em 

seguida, finalizaram a montagem.  

 À medida que avançavam na montagem, os sólidos ficavam mais semelhantes 

aos modelos apresentados anteriormente. Comparando os sólidos montados com suas 

planificações também foi possível discutir conceitos como perímetros, áreas e volumes, 

bem como a sistematização de algumas expressões desses cálculos. 

 No quinto momento abordamos a organização na BNCC dos objetos de 

conhecimento, discutidos nas etapas anteriores da oficina, bem como, as habilidades 

que devem ser desenvolvidas no decorrer dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

para possibilitarem as aprendizagens futuras dessa unidade temática. Nos anos finais 

do Ensino Fundamental é esperado que as aprendizagens dos anos iniciais sejam 

consolidadas e ampliadas, possibilitando assim, que os alunos sejam capazes de usar 

esses conhecimentos para desenvolver o raciocínio hipotético-dedutivo. 

 
14 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=oSEwrglbqnI>. Acesso em: 09 abr. 
2017. 
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 Para finalizarmos a oficina propomos uma roda de conversa com os 

participantes, a fim de discutirmos sobre os limites e possibilidades das atividades 

realizadas na oficina para o desenvolvimento das habilidades preconizadas pela BNCC 

no ensino da Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Essa dinâmica 

possibilitou o conversar entre futuros pedagogos e professores de Matemática em 

exercício e em formação. 

 O objetivo da oficina era romper com a visão do ensino de Matemática baseado 

na memorização e na reprodução de fórmulas. Por isso, utilizamos e discutimos 

estratégias diferenciadas para o ensino da Geometria nos anos iniciais, a fim de 

promover uma reflexão sobre a importância do estudo da Matemática pelas suas 

aplicações e também por suas potencialidades na formação de cidadãos críticos e 

engajados no progresso da sociedade, além de promover uma interação e troca de 

ideias e experiências entre seus participantes. 

 

5. Percepções e aprenderes da experiência 
 

 Ao iniciarmos a oficina percebemos imediatamente a apreensão dos 

participantes. O próprio título da proposta, ao fazer menção a Geometria, causava uma 

tensão aparentemente visível ao nosso olhar. Então procuramos suavizar a tensão 

buscando uma linguagem matemática mais acessível aos ouvintes e que de certa forma 

auxiliasse no entendimento dessa unidade. Esse comportamento nos sinalizou o 

desconforto que muitos estudantes sentem em relação a área da Matemática, 

especialmente sobre a Geometria, assunto, como relatado pelos participantes da 

oficina, pouco estudado na escola e de difícil entendimento pela quantidade de fórmulas 

e de cálculos. 

 A forma tradicional de ensinar a Matemática, por meio da memorização e 

treinamento do uso de fórmulas e cálculos distantes do mundo real torna essa disciplina 

temida, afastando o aluno do professor e deixando de propiciar aos educandos 

situações significativas de aprendizagem. Segundo Moreira (1999, p.153) a 

aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação ancora-se em conceitos 

ou proposições relevantes, preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Diante do 

exposto o ensino de Matemática precisa despertar nos alunos o prazer de aprender, 

para isso os conceitos matemáticos devem ser compreendidos como elementos que 

contribuirão para a vida social dos indivíduos. 

 Partindo da premissa, de que num ambiente de ensino e aprendizagem quem 

exerce o papel de orientador deve ser um facilitador e um mediador entre o saber 

matemático e quem está construindo sua aprendizagem procuramos identificar as 
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necessidades dos aprendizes e estabelecer um diálogo constante, a fim de tornar o 

ambiente agradável e produtivo. Desse modo, muitos questionamentos surgiram e para 

cada um deles, procuramos responder de modo que a Matemática deixasse de ser o 

“bicho papão” e passasse a ser vista como algo útil, divertido e suave. 

 Percebemos que a montagem dos modelos casca foi um dos momentos em que 

os participantes sentiram-se a vontade para expor seus conhecimentos e 

questionamentos. Cada um deles construiu seu sólido conforme sua criatividade e 

demonstrou prazer nessa atividade. Nesse instante buscamos uma interação mais 

próxima com o grupo, a fim de responder possíveis dúvidas e conversar sobre as 

dificuldades encontradas no ensino e aprendizagem da Matemática escolar. 

 Geralmente os alunos aprendem Matemática de forma mecânica porque não são 

aguçados ao questionamento, já que recebem tudo pronto e simplesmente memorizam 

os procedimentos sem entender o seu significado. Nesse cenário, muitos professores 

apenas passam o conteúdo, dão listas de exercícios a serem realizadas de forma 

repetitiva. E assim, estão formando repetidores de informação e não sujeitos críticos, 

que atualmente se fazem tão necessários na nossa sociedade. 

 Um professor que atua na Educação Básica, além de conhecer as diferentes 

abordagens metodológicas, precisa ter os saberes necessários para construir novas 

práticas pedagógicas que deem significado aos objetos de conhecimento. Desse modo, 

ao pensarmos em ações construídas por um coletivo, percebemos o imbricamento 

dessas ações com a aprendizagem, sendo esta, “uma transformação na convivência” 

(MATURANA; DÁVILA, 2006 p. 32). Acreditamos que processos de formação, como os 

do PIBID têm contribuído para uma formação mais ampla, que proporciona aos 

licenciandos outras experiências para além do estágio supervisionado. 

 A interação propiciada pela oficina entre os pibidianos da Matemática e os 

estudantes da Pedagogia revelou a potencialidade do diálogo estabelecido entre essas 

áreas para o fortalecimento do ensino da Matemática na educação básica. Além disso, 

também acreditamos que esta ação, concretizada através da oficina, potencializou a 

formação docente agregando na formação inicial dos licenciandos e na formação 

continuada dos professores a construção de outros olhares e o intercâmbio de ideias e 

de experiências. 

 

6. Algumas considerações 
 

 A experiência pedagógica nos fez perceber que ainda há um distanciamento 

entre o ensino da Matemática e os futuros pedagogos. A dificuldade e o receio dos 

participantes da oficina em responder aos questionamentos que envolviam 
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conhecimentos de Geometria mostrou ser necessário aprofundar a discussão desse 

assunto no decorrer do curso de Pedagogia, bem como promover essas discussões nos 

cursos de Licenciatura de Matemática. 

 Além disso, também possibilitou refletir sobre as potencialidades de ações 

conjuntas entre as Licenciaturas principalmente envolvendo a conexão entre o ensino 

dos anos iniciais e dos anos finais do Ensino Fundamental. 

 Diante desse contexto, percebemos uma contribuição positiva do programa para 

todos os atores envolvidos nesse processo de constante formação docente. Assim 

entendemos que os objetivos do PIBID estão em sua maioria sendo alcançados, 

possibilitando a modificação e (re)construção de uma nova cultura educacional e como 

consequência, o surgimento de outras percepções e maneiras de interagir no campo de 

atuação docente. 
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1. Introdução 
 
 Na sociedade contemporânea, é comum o uso das Tecnologias Digitais (TD) 

como meio de comunicação. Os jovens são nativos digitais e as utilizam como 

ferramenta de interação, para acessar informações, enviar fotos, vídeos. Pensar em 

estratégias pedagógicas perpassadas pelas tecnologias digitais se configura em uma 

extensão de suas atividades sociais, o que compõe um cenário em que o digital e o 

presencial se imbricam. Ao observar o interesse dos alunos, está-se propondo uma 

metodologia de ensino por meio de projetos, pois eles possibilitam abrir espaços para 

outras propostas e maneiras de ensinar e de aprender.  

 Nesse sentido, entende-se que cada vez mais, multiplicam-se as fontes de 

produção de informações e esse é o mundo real para o qual a escola prepara os alunos, 

por essa razão, fica evidente que o ambiente escolar necessita entrar em sincronia com 

a era digital. Com isso, diante das dinâmicas transformações sociais promovidas pela 

evolução tecnológica, a escola ainda se questiona: Quais e como as competências 

podem ser trabalhadas com os estudantes, para que se desenvolvam nesta nova era 

educativa? Nessa perspectiva, as atividades escolares atreladas ao uso das tecnologias 

digitais podem ser uma alternativa para potencializar o ensinar e o aprender na era 

digital. 

 Com esse entendimento, elaborou-se uma oficina para acadêmicos do primeiro 

semestre do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Rio 

Grande - FURG, que teve como intenção vivenciar e discutir uma possibilidade de 

 
15 Esse artigo é uma adaptação do artigo “Problematizando a Matemática com o software Sweet 
Home 3D” apresentado no XXV Encontro Regional de Estudantes de Matemática do Sul 
(EREMATSUL). 
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ressignificação da prática docente combinada com o uso da tecnologia digital para o 

ensino de Geometria. Nessa prática foram propostas atividades que problematizaram 

conceitos de Geometria no contexto de plantas baixa atrelada a utilização do software 

Sweet Home 3D, que consiste em uma ferramenta de elaboração de design de interiores 

que permite a construção de plantas e manipulação de mobílias em um plano de duas 

dimensões, com interface que permite a visualização em três dimensões. 

 

2. Caminhos metodológicos 
 

 Os colaboradores deste estudo são 32 estudantes do Curso de Licenciatura em 

Matemática da Universidade Federal do Rio Grande – FURG que cursaram o primeiro 

semestre do curso em 2019. Os licenciandos participaram de atividades durante as 

aulas da disciplina Educação Matemática e Docência I, a partir das quais foram 

produzidos os registros que serão analisados nesse trabalho. 

 A oficina foi organizada em 6 horas/aula, sendo 4 horas/aula presenciais e 2 

horas/aula a distância para a realização da leitura do artigo “Ressignificando o ensino 

da geometria com o uso do Sweet Home 3D”16. O encontro presencial iniciou com a 

discussão sobre a temática a partir do texto proposto, em seguida, por meio da 

visualização de plantas baixas de diferentes residências, problematizou-se sobre a 

possibilidade de explorar os conceitos geométricos, tais como: área, perímetro, 

proporcionalidade e distribuições dos cômodos de acordo com a área total 

demonstrada. Na figura 1 é possível visualizar a planta baixa utilizada para iniciar a 

exploração dos conceitos geométricos: 

 

 
Figura1 – Planta construída no Sweet Home 3D 

Fonte: Cofferri et. al., 2016. 

 
16 Disponível em: https://ead-tec.furg.br/images/Metodos_Numericos_Computacionais_-
_2012/Livros/EXPERI%C3%8ANCIAS_COM_TECNOLOGIAS_NO_ENSINAR_E_NO_APREN
DER_MATEM%C3%81TICA.pdf  
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 Após a discussão sobre os elementos e a disposição dos cômodos, 

apresentadas nas diferentes plantas baixas, os licenciandos puderam refletir e estudar 

as formas de como pintar um determinado ambiente ou colocar rodapés, azulejos e 

forros. Nesse momento problematizou-se de que modo é possível contextualizar a 

Matemática no cotidiano.  

 No segundo momento da oficina, foram apresentados os principais comandos 

do software e em seguida os alunos se organizaram em duplas ou trios para explorarem 

as ferramentas, realizando uma construção a partir da seguinte situação problema 

 
Quadro 1 – Situação Problema 

Utilizando a escala 1:100, construa a planta de uma residência contendo um quarto, uma suíte, 
sala, cozinha e banheiro com as seguintes especificações: 

• A suíte deve conter uma área total de 18m², sendo que o banheiro da suíte deve 
medir 3 metros de largura. 

• O quarto deve conter a mesma largura da suíte e 12m² de área total. 
• As dimensões dos demais cômodos e a disposição de portas e janelas são livres. 
• Escolha um cômodo para pintar as paredes paralelas de uma mesma cor, que 

deve ser diferente da cor das paredes perpendiculares. 
• Adicione rodapé na sala e azulejo na parede da cozinha que contém a pia. 
• Como você calcularia a quantidade necessária de rodapé para a sala? E a 

quantidade, em metros quadrados, de azulejos necessária para revestir a parede 
da cozinha? 

Fonte: As autoras, 2019. 

 

 Observou-se que os grupos de licenciandos iniciaram a atividade com 

dificuldades para atender as especificações de medidas dos ambientes sugeridas na 

situação problema e também foi preciso auxiliá-los com o uso dos comandos do 

software. Nesse momento, a mediação da pesquisadora foi fundamental para que os 

licenciandos concluíssem a situação problema. 

 Para finalizar a oficina, os licenciando foram convidados a registraram as suas 

reflexões sobre os seguintes questionamentos: 
Quadro 2 – Reflexão 

• Vocês consideram possível trabalhar na escola com o Software Sweet Home 3D? 
Por quê? 

• Qual o potencial para trabalhar os conceitos de matemática? 
• Sabendo dos desafios que os professores encontram nas escolas, como 

organizarias uma aula utilizando o Software? O que contemplar nesse 
planejamento? 

• O que destacam desse software (potencialidades, limites, descobertas...)? 
Fonte: As autoras, 2019. 

 

 Deste modo este trabalho está baseado na produção dos registros que foram 

realizadas a partir das atividades propostas bem como através dos registros reflexivos 

sobre a oficina. Para auxiliar na compreensão dos dados obtidos a partir das reflexões 
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dos licenciandos, foi utilizada a Análise Textual Discursiva (ATD) proposta por Moraes 

e Galiazzi (2007), que consiste em construir unidades de significados, definir as 

categorias e, a partir destas, elaborar metatextos. 

 A ATD inicia na desconstrução dos textos, etapa também denominada de 

processo de unitarização que, de acordo com Moraes e Galiazzi (2007), é uma técnica 

de examinar os textos em seus detalhes, fragmentando-os no sentido de atingir 

unidades de significados, referentes aos fenômenos estudados. O processo de 

unitarização é o momento em que o pesquisador mergulha em seu corpus, na busca de 

unidades de significados.  

 Esse processo pode ser descrito em três momentos distintos. O primeiro é a 

fragmentação dos textos e a codificação de cada unidade. Tal codificação permite que 

o pesquisador possa retornar sempre que necessário ao texto de origem. No segundo 

passo, acontece a reescrita de cada unidade de modo que esta assuma um significado 

completo e, por fim, acontece a atribuição de um título para cada unidade assim 

produzida. A imagem a seguir mostra a esquematização da evolução do ciclo dos três 

elementos definido pelos autores (Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Processo de análise 

Fonte: Moraes e Galiazzi (2007, p. 119) 
 

 A seguir, apresenta-se uma das etapas do processo de unitarização, a partir de 

um extrato das respostas de dois grupos de licenciandos. Esse processo de descrição 

de cada unidade de significado é importante para o segundo ciclo da etapa de análise 

dos dados. Enfatiza-se que os grupos formados para a realização das atividades foram 

identificados por letras. A quadro 3 mostra um extrato do movimento de análise. 

 
Quadro 3 – Codificação, construção das unidades de significado e interpretação 

Sujeito Unidades de Significado Palavras 
chaves 

Interpretação 

 
 
Grupo A 

Possui um potencial geométrico e 
cálculos bem amplo, podemos 
assim conferir um aprendizado 

Aprendizagem 
Cotidiano 

Potencialidades do 
software 
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satisfatório tendo em vista sua 
relação com a vida cotidiana. 

 
 
 
Grupo B 

Primeiramente a escola precisa 
possuir uma sala de informática 
com o número de computadores 
compatível com a quantidade de 
alunos, pois a compreensão e o 
aprendizado só ocorrem com a 
prática e não somente observando 
o outro fazer. 

Sala de 
informática 
 
Prática 
Aprendizado 

Necessidade de 
infraestrutura 
adequada 

 
 
Grupo B 

mesmo estando em uma era 
digital, ainda é bem significante o 
número de pessoas que não tem 
acesso ou que são analfabetos 
digitais. 

Analfabetos 
digitais 

Analfabetismo 
digital dos alunos 
como desafio para 
inserção das TD na 
sala de aula 

Fonte: As autoras, 2019. 

 

 O segundo ciclo da análise textual discursiva é a categorização. Esse processo 

se consolida por reunir o que é comum, ou seja, “caracteriza-se por um processo de 

classificação em que os elementos são organizados e ordenados em conjuntos lógicos 

abstratos, que possibilitam o início de um processo de teorização em relação ao 

fenômeno investigado” (MORAES e GALIAZZI, 2007, p. 75). Neste momento definem-

se as categorias iniciais, em seguida, as intermediárias e, por último, as categorias 

finais. Esse processo pode acontecer em várias etapas, conforme o pesquisador julgar 

necessário. Essas categorias são constituídas pelos conjuntos de elementos com 

significado próximo, sendo (re)nomeadas e (re)constituídas no decorrer de sua 

construção pela comparação constante das unidades de análise que vão sendo 

determinadas pelo pesquisador no decorrer do processo. A seguir, tem-se um recorte 

(quadro 4), mostrando o processo de categorização que deram origem às categorias. 

 
Quadro 4 – Movimento para categorização 

Sujeito Unidades de 
Significado 

Interpretação Elemento 
Aglutinador 

 
 
 

Grupo A 
 
 

Possui um potencial 
geométrico e cálculos 
bem amplo, podemos 
assim conferir um 
aprendizado satisfatório 
tendo em vista sua 
relação com a vida 
cotidiana. 

Potencialidades do 
software 

 
 
 

Potencialidades para 
o ensinar e o 

aprender 
 

 
 
 
 
 

Grupo B 

O potencial para o 
trabalho com os 
conceitos de matemática 
é a junção entre o 
concreto e o abstrato 
construindo juntamente 
com o software o 
contexto do cotidiano e a 
matemática despertando 

Potencialidades do 
software pode 
despertar o interesse 
dos alunos pelo 
conteúdo 

 
 
 
 
Potencialidades para 

o ensinar e o 
aprender 

 



 95 

interesse e ainda a 
percepção de que o 
cotidiano possui 
matemática. 

Fonte: As autoras, 2019. 

 

 A partir da leitura das respostas dos dez grupos de licenciandos participantes da 

pesquisa e do operar o método, foi possível definir três categorias, conforme fica 

evidente na Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Categorias 

Fonte: As autoras, 2019. 
 

Para este artigo foi realizada análise dos registros que compõem a 

categoria “Tecnologias digitais e os desafios da infraestrutura e da apropriação 

tecnológica”. Desta forma, será evidenciado o entendimento teórico balizado em 

autores da contemporaneidade que discutem os conceitos abordados. 
 
3. Tecnologias digitais e os desafios da infraestrutura e da apropriação 
tecnológica 
 

 A categoria definida como “Tecnologias digitais e os desafios da infraestrutura e 

da apropriação tecnológica” envolve diferentes aspectos, dentre eles, a necessidade de 

infraestrutura adequada para utilizar tecnologia digital na escola, a negação das 

tecnologias digitais por parte dos professores e a apropriação dos alunos com as 

ferramentas digitais. De acordo com o grupo B, para que seja possível utilizar o software 

Sweet Home 3D com os alunos “a escola precisa possuir uma sala de informática com 

o número de computadores compatível com a quantidade de alunos, pois a 

Planejamento 
com Tecnologias 

digitais

Tecnologias digitais e 
os desafios da 

infraestrutura e da 
apropriação 
tecnológica

Potencialidades 
das tecnologias 
digitais para o 

ensinar e o 
aprender
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compreensão e o aprendizado só ocorrem com a prática e não somente observando o 

outro fazer.”. Com esse mesmo entendimento o grupo I diz que “(...) as escolas precisam 

ter uma sala de informática com computadores a serem oferecidos para os alunos. Os 

estudantes tem esse limite, de muita das vezes não terem uma sala de informática para 

utilizar aplicativos de aprendizagem, e acaba que o professor não tem como trabalhar 

esse software nas escolas.” 

 De acordo com Varella (2017) grande parte das instituições de ensino possuem 

pelo menos um computador e 91% das escolas públicas possuem rede de internet sem 

fio. A autora ainda afirma que o uso da tecnologia ocorre quase que exclusivamente 

dentro dos laboratórios, embora tenha ocorrido um aumento no número de professores 

que utiliza a internet do celular em sala de aula. Porém, em muitas escolas o acesso ao 

Wifi é restrito ao uso de senha, dificultando o acesso dos alunos a rede. Desta forma a 

interação dos alunos com os aparatos tecnológicos ocorre muito mais fora do ambiente 

escolar do que dentro da sala de aula. 

 Salienta-se que embora 81% das escolas públicas tenham laboratórios de 

informática, apenas 59% deles são usados (VARELLA, 2017). Esse fato pode ser 

consequência dos problemas relacionados a falta de manutenção adequada, 

equipamentos ultrapassados, precária conexão de internet, e formação de professores 

insuficiente para a utilização das tecnologias. 

 A ampliação e implantação de infraestrutura adequada nas escolas é de suma 

importância, pois pode possibilitar o acesso e o uso de equipamentos individualizados 

e com velocidade de conexão correspondente à demanda de uso. Essas demandas 

correspondem ao que foi levantado no Censo, realizado em 2013 pela ABED 

(Associação Brasileira de Educação a Distância) no qual foram identificados como 

obstáculos ao uso dessas tecnologias, o desequilíbrio entre o seu alto custo de 

aquisição, implantação e manutenção e a baixa qualidade dos serviços, caracterizados 

pela baixa velocidade, a instabilidade e as interrupções nas conexões. Desta forma, 

para esses gestores, a internet brasileira é cara, de baixa qualidade e garante 

precariamente as condições para viabilização de projetos educacionais online 

extensivos. Em termos legais, o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei Ordinária de 

2014, que define as metas para a educação no Brasil nos próximos dez anos não 

oferece destaque especial ao uso mais intensivo da internet. Ou seja, mesmo 

considerando a internet como “recurso pedagógico”, segundo o PNE, esta não é 

prioritária. 

 Em contrapartida, garantir uma infraestrutura tecnológica eficiente não basta 

para se pensar em outra configuração escolar, mas sim formar professores que deem 

conta da dinâmica entre o saber e o aprender dos alunos, de modo a desenvolver 
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competências necessárias à resolução de problemas do mundo real a partir da 

utilização das tecnologias digitais como potencializadoras do ensinar e do aprender.  

 Sobre a relação dos professores com as tecnologias digitais, o grupo F relata 

que “escutamos muitos relatos de colegas dizendo que os professores não querem 

utilizar ferramentas tecnológicas em sala de aula, alguns por não saberem utilizar o 

software e outros por acharem que os alunos vão ficar dispersos”. Nesta fala se 

evidencia que ainda existem professores que negam o uso das tecnologias digitais no 

contexto educacional, isto pode estar atrelado ao fato desses professores não terem 

formação adequada para o uso das ferramentas tecnológicas no contexto educacional. 

Gatti (2017, p.1154) aponta que atualmente vive-se “tensões nas propostas e 

concretizações da formação inicial de professores, com padrões culturais formativos 

arraigados em conflito com o surgimento de novas demandas para o trabalho 

educacional”. 

 O grupo I complementa falando sobre a necessidade do planejamento para 

utilizar as tecnologias digitais no contexto educacional: “Os professores para fazer 

atividades distintas de uma rotina de uma sala de aula, é preciso que o educador tenha 

um plano de aula para essa atividade com o Software”.  

 De acordo com Lopes (2010), existem evidências de que se os futuros 

educadores não tiverem espaços de problematização acerca das TD, de modo geral, a 

tendência é que tais professores não se encorajem a utilizar esses recursos nas suas 

futuras práticas profissionais, ou que restrinjam seu uso a um modo superficial e 

domesticado, como mera e esporádica instrumentalização da prática. Nesse sentido, de 

acordo com Demo (2006), o desafio maior não está na tecnologia, mas na capacidade 

do ser humano em desconstruir-se e reconstruir-se como sujeito capaz de autonomia, 

visto que muitos educadores ainda persistem na visão conservadora da pedagogia 

tradicional, enredando-se em ambientes instrucionais que acabam limitando o uso das 

tecnologias digitais a meros instrumentos auxiliares nas aulas expositivas. Por isso, 

acredita-se que os cursos de formação precisam promover a ideia de que o professor 

necessita estar constantemente repensando as suas práticas pedagógicas. 

 Outro ponto levantado pelos licenciandos versa sobre o acesso e apropriação 

das tecnologias digitais por parte dos alunos, segundo o grupo B “mesmo estando em 

uma era digital, ainda é bem significante o número de pessoas que não tem acesso ou 

que são analfabetos digitais”. Tal grupo acredita que este pode ser um obstáculo na 

tentativa de utilizar as ferramentas digitais atreladas ao ensinar e ao aprender. O grupo 

F também demostrou essa preocupação ao mencionar que: “para o uso do Sweet 3d 

dependeria da interação que os alunos da determinada turma teriam com a internet, 
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pois mesmo estando na era digital a casos de pessoas que não tem a oportunidade de 

utilizar internet por várias questões”. 

 Salanova et al. (2004) aponta que nas pessoas que apresentam algum 

estranhamento frente as tecnologias digitais podem ser gerados sentimentos negativos 

sobre a sua própria capacidade de utilizar as tecnologias digitais. Essas ficam 

propensas a se sentir ineficazes frente às ferramentas tecnológicas que, segundo a 

autora, refere-se aos pensamentos negativos sobre a própria capacidade para utilizar a 

tecnologia com êxito, determinando como aparecem os sentimentos e quanto se pode 

perseverar no momento de esforço e afronta dos obstáculos para então atingir os 

objetivos (SALANOVA et al., 2004).  

 Em contrapartida, o grupo G ressalta que o software é de fácil manuseio: 

“Independente de que o aluno seja um imigrante ou nativo digital, bastam algumas 

instruções para que o usuário seja capaz de utilizar o software corretamente.”. Neste 

mesmo sentido, o grupo D destaca “(...) a facilidade de mexer no aplicativo que é rápido 

e fácil para montar as peças e a medidas que são boas para aprender área, largura e 

muito mais nesse aplicativo Sweet Home 3d”. Portanto, mesmo que o aluno possua 

pouca apropriação frente as ferramentas tecnológicas, é possível utilizar o software 

Sweet Home 3D como potencializador do ensinar e do aprender matemática. 

 Desta forma, percebe-se que para a utilização de aparatos tecnológicos para a 

resolução de situações problemas é necessário que as escolas ofereçam infraestruturas 

suficientes para a realização destas atividades. Ressalta-se também, a necessidade da 

inserção das tecnologias digitais na formação inicial dos professores, onde estes 

possam conhecer os aparatos tecnológicos e relaciona-los ao ambiente escolar, bem 

como é importante que se discuta sobre as tecnologias digitais durante os cursos de 

formação continuada para que professor que já está em sala de aula possa se atualizar 

e buscar metodologias de ensino que legitimem o uso das ferramentas tecnológicas. 

 

4. Retomando o tema 
 

 O fluxo de interações nas redes e a rápida troca de informações causa a 

necessidade de construção de novas estruturas na educação para que superem a 

formação fechada e hierárquica, que ainda predomina nos sistemas educacionais. 

Porém percebe-se, ainda, a resistência dos professores em utilizar os recursos 

tecnológicos e a falta de infraestrutura adequada para a inserção das tecnologias 

digitais no contexto escolar.  

 Por estas razões, faz-se necessário que os professores tenham uma maior 

apropriação técnica e um aprofundamento em propostas metodológicas que legitimem 
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o uso destas tecnologias no contexto educacional, mas para que isso ocorra é 

necessário que durante o período de graduação, os licenciandos sejam expostos a essa 

tecnologias e que os ensinem a utilizá-las de forma pedagógica, pois assim, quando 

esses licenciandos adentrarem em sala de aula, eles terão apropriação dos métodos de 

como ensinar utilizando as tecnologias e desta forma eles tornarão as aulas mais 

atrativas e dinâmicas.  

 Além disso, ressalta-se que é necessário investir na capacitação dos professores 

que já estão em sala de aula, pois, muitos deles não tiveram a possibilidade de aprender 

a como ensinar utilizando as tecnologias digitais durante a graduação, deste modo, 

através da formação continuada, esse professor pode atualizar sua prática e aprender 

outras estratégias de como ensinar matemática através das ferramentas tecnológicas. 

 Ficou evidente também que é preciso garantir condições necessárias com 

relação à infraestrutura das escolas para que os professores e estudantes possam 

usufruir das potencialidades pedagógicas das tecnologias digitais, como laboratório de 

informática provido com equipamentos de comunicação (microfones, câmeras, fones...), 

rede de internet que viabilize o acesso a softwares de matemática, pessoal técnico 

capacitado para dar suporte à rede de computadores, equipamento multimídia e outros. 
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1. Introdução 
 
 O ensino de Matemática, ao longo dos anos, vem buscando alternativas 

metodológicas que atraiam os alunos, buscando desmistificar o conceito de que a 

Matemática é difícil e é para poucos, visto que “muitos estudantes acreditam que a 

matemática é uma matéria morta, irrelevante para o futuro” (BOALER, 2018, p. 23). O 

uso de materiais didáticos, como jogos e materiais concretos vem sendo estimulado em 

sala de aula, e podem proporcionar momentos significativos de aprendizagem para o 

aluno (LORENZATO, 2006; 2012).  

 O presente trabalho apresenta o relato sobre um jogo de tabuleiro denominado 

“Trilha das Operações” que foi desenvolvido no Projeto de Pesquisa MathLibras, em 

2018, para num primeiro momento, abordar as quatro operações básicas de adição, 

subtração, multiplicação e divisão, e os conceitos de sucessor e antecessor, em turmas 

do Ensino Fundamental, visando a fixação dos conceitos.  

 O jogo foi pensado na perspectiva de Smole, Diniz e Cândido (2007), ao 

afirmarem sobre as potencialidades que um jogo bem planejado tem, podendo auxiliar 

no desenvolvimento de diversas habilidades, como observação e análise, por exemplo. 

 Em 2019, vinculado ao projeto de extensão “MathLibras – Ano 1”, esse jogo foi 

aplicado em diferentes contextos, ingressando na equipe seis alunos do 1º semestre do 

Curso de Licenciatura em Matemática, Diurno ou Noturno, da Universidade Federal de 

Pelotas (UFPel), os quais na época cursavam a disciplina de Laboratório de Ensino de 

Matemática I (LEMA I). A participação desses alunos proporcionou ao grande grupo a 

 
17 Texto adaptado e ampliado do artigo: “Trilha das Operações: uma experiência versátil”, 
apresentado no XXV Encontro Regional de Estudantes de Matemática do Sul (EREMATSUL), 
em 2019. 
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discussão sobre a importância de participar de projetos de extensão desde o início do 

curso, já se inserindo nas escolas e começando um contato com os alunos do Ensino 

Fundamental na figura de professor, ou seja, a partir da prática. 

 

2. Conhecendo a Trilha das Operações 
 

 Neste capítulo será descrito em quais turmas o jogo já foi aplicado, entre 2018 e 

2019, e as adaptações necessárias nas regras, dados e baralhos. Ainda, como os 

alunos do 1º semestre foram preparados para auxiliarem na aplicação das oficinas em 

2019. Porém, antes é necessário apresentar os materiais que compõem a Trilha das 

Operações em sua versão original.  

 O jogo é formado por um tabuleiro com 40 casas numeradas, saída e chegada 

(Figura 1). Sete casas são coloridas na cor do baralho das multiplicações, sete na cor 

do baralho das divisões e quatro na cor do baralho contendo números sem operações, 

referente ao sucessor e antecessor. Buscando a conservação do material o tabuleiro foi 

impresso em lona, como um banner, facilitando sua limpeza e manuseio junto às 

crianças. 

 

 
Figura 1 – Tabuleiro da Trilha das Operações 

Fonte: MathLibras, 2018. 
 

 Buscando sair da versão clássica de uma trilha, geralmente desenvolvida com 

um dado simples e questões fixas nas casas, ou apenas um conjunto de cartas, este 

jogo utiliza um conjunto de cinco dados e três baralhos.  

 Assim, os materiais que compõem o jogo são, além do tabuleiro, três baralhos, 

sendo o da multiplicação, com 18 cartas, o da divisão, com 18 cartas e o dos números, 

com nove. Além disso, tem-se um dado colorido, com duas faces vermelhas, duas azuis, 

uma preta e uma branca, dois dados com os números 17, 27, 32, 46, 49, 55 e 63, 78, 

81, 89, 91, 99 (sugestão) impressos na cor azul e dois dados com os números 12, 23, 
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35, 38, 47, 49 e 51, 56, 67, 72, 83, 99 (sugestão) impressos na cor vermelha (Figura 2) 

e tampinhas coloridas para os peões. 

 

   
Figura 2 – Os cinco dados do jogo 

Fonte: MathLibras, 2018. 
 

 O dado colorido foi feito a partir de um cubo mágico, coberto com EVA. Os outros 

dados são de madeira, com os números colados. A proposta era produzir dados 

resistentes, por isso a escolha desses materiais. Os dados podem ser produzidos com 

cartolina ou outro material disponível.  

 Pode-se, ainda, utilizar tampinhas, palitinhos ou outro material como auxílio para 

a contagem (não obrigatório). 

 

3. O desenvolvimento do jogo na versão original 
 
 O jogo é desenvolvido em duas etapas. São quatro possibilidades de ação no 

primeiro passo, que podem levar ao segundo passo, o qual também possui outras quatro 

possibilidades. 

 Primeiro passo: Lançar o dado colorido, sendo quatro as possibilidades de cor 

da face sorteada, conforme o Quadro 1. 

Quadro 1 – Regras do primeiro passo 
Jogar o dado 

colorido.  
Face sorteada: 

O que fazer? Se a resposta estiver certa? Se a resposta 
estiver errada? 

 

Perde a vez. -- -- 

 

Avançar duas casas. 
Ir para o 2º passo. -- -- 

 

Pegar os dados da 
adição (azuis), jogar e 
realizar a operação. 

Avançar o número de casas 
do primeiro algarismo da 

menor dezena, entre os dois 
dados lançados.  

Ir para o 2º passo. 

Não avança. 
Passa a vez. 

 

Pegar os dados da 
subtração 

(vermelhos), jogar na 
ordem, e realizar a 

operação. 

Avançar o número de casas 
do primeiro algarismo da 

menor dezena, entre os dois 
dados lançados.  

Ir para o 2º passo. 

Não avança. 
Passa a vez. 

Fonte: MathLibras, 2018. 
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 Salienta-se que para jogar os dados vermelhos, há uma ordem correta, visto que 

não estamos considerando todo o conjunto dos números inteiros nesse jogo. O primeiro 

dado a ser lançado deve ser o que contém as maiores dezenas, e o segundo o que 

contém as menores dezenas. Outra possibilidade é combinar com os alunos que 

sempre vamos subtrair o menor número do maior, pois ainda não é momento de se 

trabalhar com os números negativos.  

 Segundo passo: Conforme a posição do peão após a finalização do 1º passo, 

ocorrerá uma das quatro possibilidades, de acordo com a cor da casa do tabuleiro, 

descritas no Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Regras do segundo passo 

Casa do 
tabuleiro que 
o peão parou: 

O que fazer? Se a resposta 
estiver certa? 

Se a resposta 
estiver errada? 

 

Retirar uma carta do baralho 
verde, e realizar a 

multiplicação. 

Avança uma 
casa e passa a 

vez. 

Retrocede uma 
casa, e passa a 

vez. 

 

Retirar uma carta do baralho 
amarelo, e realizar a divisão, 

respondendo qual o quociente e 
qual o resto. 

Avança uma 
casa e passa a 

vez. 

Retrocede uma 
casa, e passa a 

vez. 

 

Retirar uma carta do baralho 
rosa, responder o antecessor e 

o sucessor deste número. 

Avança uma 
casa e passa a 

vez. 

Retrocede uma 
casa, e passa a 

vez. 

 

Não é necessário realizar 
nenhuma operação neste 
passo, porém não avança 
novamente. Passa a vez. 

  

Fonte: MathLibras, 2018. 
 
O vencedor será aquele que alcançar primeira a casa “chegada” do tabuleiro. 

Smole, Diniz e Milani (2007) afirmam que destacar um vencedor, assim como 

estabelecer regras que não podem ser alteradas, faz parte das características de um 

jogo. 

Este jogo não busca somente o vencedor no final, porém estimula que os alunos 

ajudem-se no desenvolvimento dos cálculos, trabalhando de forma colaborativa. Ele tem 

a vertente de ser um jogo pedagógico, ou seja, retomar um conceito ou explicar um 

novo. 

 

4. Desenvolvimento de oficinas em 2018 e 2019 
 

 A Trilha das Operações já foi aplicada em turmas de 1º, 2º, 4º, 6º, 7º e 8º 

anos, e em uma oficina no XIII Encontro Gaúcho de Educação Matemática 
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(EGEM), em 2018, na cidade de Santa Maria, com alunos de graduação e pós-

graduação.  

Para as turmas dos Anos Iniciais foram necessárias algumas adaptações. 

O jogo foi executado com apenas um dado simples (comum), com valores de um 

a seis, e os baralhos tiveram os conteúdos alterados. 

No 1º ano, um baralho explorou adição sem agrupamento, outro a 

subtração sem desagrupamento e o terceiro explorou questões de linguagem, 

como soletrar uma palavra ou o número de sílabas, por exemplo, visto que os 

alunos estavam em processo de alfabetização (Figura 3). Neste encontro em 

2018 a atividade foi realizada com as três turmas de 1º ano de uma escola 

particular da cidade de Pelotas, a qual tem um projeto em parceria com a equipe 

do MathLibras.  
 

 
Figura 3 – Baralho do 1° ano 

Fonte: MathLibras, 2018. 
 

O projeto continuou em 2019 e foi novamente aplicado com as três turmas 

do 1º ano. A única diferença é que este ano todas as oficinas ministradas pelo 

MathLibras abordam a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Neste contexto, os 

alunos já haviam aprendido os números em Libras (em uma oficina no início do 

ano) e foram incluídas no baralho da linguagem as cartas com os números de 0 

a 9 em Libras (Figura 4).  
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Figura 4 – Baralho em Libras do 0 ao 9 

Fonte: MathLibras, 2019. 
 

No 2º ano, a oficina foi realizada em duas turmas, no ano de 2018, em outra 

escola da rede particular de Pelotas. Os baralhos foram confeccionados com os 

seguintes conteúdos: primeiro baralho com adição e subtração com agrupamento e 

desagrupamento, segundo baralho com valor posicional, sucessor e antecessor e 

terceiro baralho vinculado a linguagem, com dificuldades ortográficas.  

No 6º ano a atividade foi aplicada em uma única turma em outra escola da rede 

particular, no ano de 2018. Por solicitação da professora titular da turma, os baralhos 

foram adaptados para os conteúdos de adição e subtração de frações, propriedades 

das frações e potenciação. Mesmo sendo o conteúdo que os alunos estavam estudando 

apresentaram muitas dificuldades em fazer os cálculos que envolviam a soma ou 

subtração de frações, exigindo o cálculo a partir do mínimo múltiplo comum. Os alunos, 

mesmo buscando auxílio nos cadernos e podendo realizar os cálculos no papel 

pareciam perdidos em meio ao conteúdo.  

No 4º ano a oficina foi aplicada somente em 2019, numa escola municipal, em 

uma única turma. Foi aplicado o jogo com os baralhos originais, porém somente com 

um dado. Nesta turma havia dois alunos de inclusão, que estavam em processo de 

alfabetização. Os dois alunos participaram das atividades, porém jogaram sozinhos com 

uma das autoras, a qual adaptou as questões para a sua realidade: reconhecimento dos 

números, sequência numérica, adição simples, sucessor e antecessor, além de 

questões vinculadas a linguagem. Em todos os grupos foram utilizadas as cartas com 

os números em Libras.  
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Nesta mesma escola a Trilha foi aplicada em uma das turmas do 7º ano, na 

proposta original, no entanto com os baralhos de frações. A turma não se mostrou 

receptiva ao jogo, pois alegaram que Matemática era chata, porém gostaram da parte 

onde foram apresentados os números em Libras e fizeram questionamentos sobre essa 

língua.  

Em 2019, no Dia Nacional da Matemática, dia 06 de maio, a Trilha das 

Operações foi aplicada em três turmas, sendo turmas de 6º, 7º e 8º anos de uma escola 

municipal. Nestas turmas foram utilizados os baralhos de adição e subtração de frações, 

propriedades das frações e de divisão, incluindo as cartas com os números em Libras. 

Novamente houve dificuldade relacionada as operações e propriedades das frações.  

Por fim, na oficina realizada no XIII EGEM, em 2018, foi utilizando a proposta 

original, a turma que participou era composta por alunos da licenciatura em Matemática 

de diferentes instituições, uma aluna da Pedagogia e alunos de cursos de Pós-

Graduação na área da Educação Matemática.  

Cabe salientar que a equipe MathLibras foi convidada a ministrar a oficina em 

todas essas escolas e, pensando no desenvolvimento matemático dos alunos, não faz 

distinção entre escola pública ou privada, buscando organizar a agenda de forma a 

atender a todos.  

Para a ampliação da aplicação desta trilha em outros contextos está-se 

estudando a confecção de outros baralhos, com conteúdos trabalhados no Ensino 

Fundamental, sendo possível utilizá-lo também em turmas do Ensino Médio. Ainda, 

salienta-se que misturado aos baralhos existem cartas com “prendas”, ou seja, que não 

são vinculadas a conteúdos específicos, porém trazem o caráter lúdico ao jogo. Como 

exemplo dessas cartas tem-se: “Troque o seu peão com o aluno que está em primeiro 

lugar” ou “Imite um bebê chupando limão”.  

 
5. A percepção dos alunos do 1° semestre 
 

 Os acadêmicos do 1º semestre ingressaram no MathLibras a convite da 

coordenadora do projeto, que era a professora de LEMA I. Eles participaram durante 

todo o ano, onde foram aplicadas no total 10 oficinas, em quatro escolas diferentes, 

duas públicas e duas privadas.  

No final do ano, a partir da análise dos resultados do projeto, afirmaram em 

consenso que ingressar num projeto de extensão e vivenciar a realidade das escolas foi 

fundamental. Puderam entender a extensão em si, compreendendo desde o processo 

de planejamento de atividades, produção de materiais, organização de agenda (entre 
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acadêmicos, professores e escola) e deslocamento. Salientaram a importância de 

organizar seus horários para não haver prejuízos nas demais disciplinas do curso. 

Ainda, perceberam semelhanças e diferenças entre as redes de ensino. 

Destacaram a figura do professor dos Anos Iniciais, que precisa ensinar todas as 

disciplinas, faltando muitas vezes o domínio de conceitos matemáticos, e, neste 

contexto, a importância da aproximação entre as diferentes licenciaturas e a pedagogia.  

As dificuldades relatadas ao lidar com crianças foram feitas ao mesmo tempo 

em que analisaram possíveis soluções para suprir as mesmas, ou seja, descreveram a 

importância da didática na aplicação destas oficinas, o quanto deveriam estar 

preparados de diferentes formas para explicar e resolver um mesmo problema. 

 

6. Resultados na perspectiva dos alunos do Ensino Fundamental 
 

 Das 16 turmas do Ensino Fundamental que participaram do jogo, identificam-se 

alguns pontos em comum, a partir das interações realizadas ao final de cada oficina. 

Relativo aos alunos dos Anos Iniciais (11 turmas): 

• Mostraram maior interesse em realizar a atividade; 

• Conseguiram responder as questões das cartas; 

• Alguns precisaram utilizar os materiais de contagem, pois havia a necessidade 

do concreto (visual); 

• Gostaram da presença das cartas em Libras (turmas 2019), mostrando 

curiosidade sobre a língua e reproduzindo os números de 0 a 9 com facilidade; 

• Falaram ser positiva a mistura do Português em um jogo de Matemática, em 

virtude do baralho com as questões vinculadas a linguagem, dentro do processo 

de alfabetização; 

• Queriam jogar uma segunda rodada.  

 

As turmas dos anos finais também participaram do jogo, porém identificou-se 

que: 

• Mostraram menor interesse em participar, considerando o número geral de 

alunos; 

• Gostaram da proposta de trabalhar com cinco dados, porém poucos alunos 

realizaram os cálculos de adição e subtração mentalmente, mesmo aqueles que 

não exigiam agrupamento e desagrupamento, onde se percebeu a falta de 

prática de cálculos mentais; 
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• Apresentaram mais dificuldade em realizar as operações das cartas, 

especialmente aquelas vinculadas às frações, mesmo com auxílio de lápis e 

papel; 

• Gostaram da presença das cartas em Libras (turmas 2019), mostrando 

curiosidade sobre a língua e fazendo vários questionamentos sobre outros sinais 

e a forma de comunicação. Porém, quando solicitados para fazer os sinais dos 

números de 0 a 9 mostraram-se, na maioria, envergonhados.  

 

Em relação à turma do XIII EGEM, de 2018, observaram-se alguns fatos 

interessantes: 

• Mesmo sendo a maioria alunos da área da Matemática houve dificuldade na 

realização de cálculos mentais; 

• Acharam a proposta dos cinco dados e três trabalhos interessante, 

especialmente porque a forma de deslocamento no tabuleiro é vinculada a eles, 

misturando sorte (dado colorido) com respostas corretas (dados da adição e 

subtração); 

• Gostaram da flexibilidade do material, podendo ser adaptado para diferentes 

níveis, apenas trocando os baralhos. 

 

Interessante destacar, como fala Grando (2004), que o lúdico do jogo 

proporciona o interesse do aluno, porém é a intervenção pedagógica do professor que 

fará com que este jogo venha a ser útil no processo de aprendizagem dos estudantes. 

Este fato é destacado pelos oficineiros junto aos professores titulares das turmas, 

inclusive incentivando a utilização de mais jogos em suas salas de aula. 

O fator lúdico foi fundamental também na percepção dos acadêmicos iniciantes, 

pois puderam vivenciar experiências onde a Matemática não é somente uma lista de 

regras e exercícios, mas pode ser um momento de jogo, descontraído e com 

aprendizado.  

 

7. Discussão 
 

 A versatilidade que o Trilha das Operações vem apresentando está agradando 

os professores que tem recebido a oficina em sua turma. Comentam sobre a facilidade 

de jogar, o desafio imposto quando o trabalho envolve os cinco dados, inclusive 

oportunizando o trabalho com o cálculo mental e a oportunidade de trocar os baralhos 

conforme o conteúdo em estudo. 
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Um dos objetivos é mostrar aos professores que a Matemática pode ser 

prazerosa para os alunos, explicar sobre a importância de analisar e discutir os cálculos 

realizados a cada rodada, obedecendo às regras dos dados e cartas e sobre utilizar o 

material de contagem como auxílio nos cálculos, para suprir certas carências no 

aprendizado, especialmente das crianças menores.  

Destaca-se também o brincar e o aprender matemática ao mesmo tempo, que 

se faz necessário em sala de aula, buscando oferecer ao aluno um momento 

significativo de aprendizagem. 
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1. Introdução 
 
 Adequar as ações pedagógicas desenvolvidas nos espaços escolares aos atuais 

processos construtivos do saber é um dos desafios que se apresentam aos professores 

nos últimos tempos, em específico aos professores de Matemática. Isso porque, grande 

parte dos docentes inseridos na escola se constituíram como profissionais a partir de 

um modelo escolar centrado na cientificidade e distante do viver.  

 Seu saber profissional emerge de distintas fontes, da história de vida individual, 

da sociedade, dos espaços escolares, da convivência com outros professores, dos 

espaços de formação (TARDIF; RAYMOND, 2000). Em meio a essas redes de 

conversação que participam (re)constroem sua compreensão a respeito do ensinar e do 

aprender, do fazer docente e do papel do estudante no contexto escolar. 

 Dados do ano de 2018 indicam que a maioria dos professores brasileiros têm 

entre 30 e 39 anos19. Fato que nos permite concluir que as experiências escolares por 

eles vivenciadas, nas décadas de 80 e 90, estavam pautadas nas lógicas neoliberais de 

modernização econômica e social (GROPPO; COUTINHO, 2013) que tinham como 

base uma cultura escolar de práticas disciplinares do pensamento a fim de transmitir 

conceitos específicos. Tempo em que os aspectos referentes ao desenvolvimento 

integral do estudante eram desconsiderados. Assim, as questões sociais, cultuais, 

intelectuais, psicológicas e físicas eram irrelevantes para o processo de ensinar e 

aprender (SILVA, 2014). 

 
18 Manuscrito submetido para ARTEFACTUM – Revista de Estudos em Linguagens e Tecnologia, 
disponível em http://artefactum.rafrom.com.br/index.php/artefactum/index.  
19 Disponível em https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-10/brasil-tem-mais-de-
25-milhoes-de-professores. Acesso em 26 mar 2020. 
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 Somente a partir da instituição de uma nova estrutura social e cultural acelerada 

pelos avanços nas Tecnologias da Informação e da Comunicação, que percebeu-se a 

importância de dialogarmos a respeito de mudanças a serem adotadas no âmbito das 

concepções de educação. De acordo com Kenski (2007), as novas gerações que 

nasceram a partir dos anos 90 imersos no mundo tecnológico interativo, tem suas 

funções cognitivas alteradas. Aspecto que implica na necessidade de redefinir a 

sociedade e, consequentemente a atual configuração do sistema escolar devido aos 

processos de construção do conhecimento ainda estarem pautados na concepção de 

ciência característica da modernidade no qual são aplicados métodos lineares e 

quantificáveis. 

 Como nos diz Maturana e Rezepka (2000), a maior dificuldade na tarefa 

educacional dos novos tempos consiste em propiciar o desenvolvimento de duas 

classes distintas de fenômenos: a formação humana e a capacitação. Enquanto a 

formação humana contempla o desenvolvimento da criança como pessoa capaz de ser 

co-criadora de um espaço coletivo de convivência social desejável, a capacitação 

envolve a criação de espaços de ação em que aquisição de habilidades e capacidades 

inerentes as diferentes áreas do conhecimento sejam complementares ao viver.  

 Silva e Laurino (2019) acrescentam que   

 
A formação humana abarca o desenvolvimento da criança como sujeito 
capaz de viver socialmente de maneira responsável, devido ao 
constate ato de reflexão a respeito do seu viver. Já a capacitação, 
envolve a aquisição de habilidades e capacidades de agir no mundo 
em que vive a partir da utilização de recursos operacionais que 
ampliem a sua autonomia reflexiva (SILVA; LAURINO, 2019, p. 70). 

 

 Em um movimento de promover uma educação integral aos estudantes, seja na 

escola ou na universidade, o Laboratório de Educação Matemática e Física – LEMAFI 

– da Universidade Federal do Rio Grande – FURG – se apresenta como um espaço de 

construção coletiva em que professores das escolas de educação básica da rede 

municipal do Rio Grande/RS, em constante formação, licenciandos e professores da 

Universidade dialogam buscando pensar os processos do ensinar e do aprender 

Matemática e Física que contemple ambas as classes de fenômenos. 

 De acordo com o artigo 83 do Regimento Geral da Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG (Resolução 015/09, de 26/06/2009 do CONSUN), “a extensão 

universitária constitui-se em atividade de natureza acadêmica, que viabiliza a integração 

com a sociedade, visando a promover a formação, a transformação da realidade e a 

produção compartilhada de saberes entre ambas”.  
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 Assim, entendendo que as atividades de extensão podem corroborar com os 

objetivos do LEMAFI passou-se a trabalhar em parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação do Rio Grande (SMEd), estado do Rio Grande do Sul, a qual busca promover 

“atualização e aperfeiçoamento aos professores e especialistas” (Lei Orgânica, Art.161, 

02 de abril de 1990.). A partir desse convênio foram disponibilizadas duas professoras 

que pertencem a Rede Municipal de Ensino, ambas com formação em Matemática 

Licenciatura Plena e Pedagogia, para juntamente com os acadêmicos bolsistas da 

Universidade serem responsáveis pela realização de atividades de pesquisa e 

extensão.  

 Dessa forma, Universidade e SMEd se articularam para propor ações 

pedagógicas a serem desenvolvidas nos ambientes escolares, seja com professores 

e/ou estudantes. Com a proposta de promover experiências matemáticas que se 

distanciem da repetição de exercícios como estratégia de aprendizagem, ações 

pedagógicas são pensadas considerando a produção do conhecimento como um 

processo ativo e a sua viabilidade para a aplicação no cotidiano das escolas públicas 

de Educação Básica.  

 O presente trabalho tem como objetivo apresentar o LEMAFI como um espaço 

que possibilita o processo de (co)construção do conhecimento matemático ativo 

reflexivo. Para isso, na primeira seção são tecidas considerações com relação as ações 

pedagógicas desenvolvidas e que exploram as potencialidades das Metodologias Ativas 

para a educação. Na segunda seção, direcionamos o olhar para duas atividades que 

contemplam as “Rotações por Estações de Aprendizagem: a construção do 

conhecimento pela exploração, interpretação e resolução de problema”, Sólidos 

Geométricos e Tangran. Por fim, as compreensões construídas a partir das ações 

desenvolvidas pela equipe do LEMAFI, destacando a importância da ação e da reflexão 

para o processo de construção do conhecimento matemático. 

 

2. O pensar e o agir para o aprender Matemática 
 
 Na busca por contemplar os aspectos indicados anteriormente, a equipe do 

LEMAFI acreditou na potencialidade das Metodologias Ativas que, de acordo com 

Moran (2018) acarreta em uma mudança cultural na visão sobre a Escola, seja básica 

ou superior. Maturana e Verden-Zöller (2004) corroboram ao nos trazer que os 

costumes culturais não requerem justificação nem investigação, a menos que surja um 

conflito cultural que leve a tal reflexão.  

 Assim, buscamos promover o intercâmbio entre a universidade e a escola para 

a troca de experiências, realização de oficinas, compartilhamento de práticas e de 
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resultados intentando promover um processo reflexivo de modo a avançar na 

construção de uma nova cultura do aprender. Um processo ativo de construção do saber 

em que o professor é o estimulador das ações. Cabe a ele problematizar as escolhas 

dos estudantes, seus objetivos, possibilidades e conclusões. Atuando de forma 

autônoma acreditamos que os discentes percebam-se como produtores do próprio 

saber questionando, assim, as organizações educacionais que se instituíram como as 

únicas capazes de produzir conhecimento. 

 As ações pedagógicas desenvolvidas no LEMAFI estão alinhadas as 

proposições Documento Orientador Curricular do Território Rio-grandino (2019, p. 11) 

que tem como objetivo “[...] garantir as aprendizagens essenciais, a todas as crianças, 

jovens e adultos/as, na Educação Básica deste município, na perspectiva do 

atendimento das especificidades de cada nível e modalidade educacional”. Dentre elas, 

salientamos a elaboração de oficinas, atividades que instigam os professores e/ou 

estudantes a tomada de decisões e a elaborar estratégias. Intentamos, com essa 

proposição, romper com práticas descontextualizadas e desprovidas de significado 

apresentando um outro fazer escolar pautado na construção do conhecimento como um 

processo ativo.  

 Outra atividade de destaque no laboratório é o desenvolvimento de Objeto de 

Aprendizagem (OA), material concreto que potencialize o aprender e Objeto Virtual de 

Aprendizagem (OVA), que consiste em recursos pedagógicos virtual, de suporte 

multimídia e com linguagem hipermídia, que pode ser reutilizado com o intuito de 

potencializar a aprendizagem, por meio de atividade interativa, na forma de animação e 

simulação, evidenciando o aspecto lúdico (VIGORITO, GAUTÈRIO, 2018), que 

potencializam o ensinar e o aprender.  

 Estes recursos pedagógicos são elaborados no desejo de apresentar aos 

professores e/ou estudantes outras formas de abordar os conceitos, desencadear a 

discussão e a reflexão para o aprofundamento conceitual, o que percebemos ser o 

desafio mais complexo para ambos. Sustentamos nossa proposição em Freire (1989, p. 

67) ao colocar que “[...] quando se une a prática com a teoria tem-se a práxis, a ação 

criadora e modificadora da realidade”. Entendemos que o desenvolvimento de 

atividades práticas será profícuo para a construção das habilidades e competências 

somente quando promovido, simultaneamente, processos dialógicos reflexivos.  

 Também desenvolvemos “Rotações por Estações de Aprendizagem: a 

construção do conhecimento pela exploração, interpretação e resolução de problema”, 

uma possibilidade de ação pedagógica dinâmica em que os estudantes são divididos 

em pequenos grupos e convidados a participar de um circuito composto por diferentes 

atividades que contemplem o mesmo tema. Por estação encontram-se um 



 115 

professor/discente bolsista que apresenta o material empregado na atividade e propõe 

alguns desafios para resolverem em um determinado intervalo de tempo, normalmente 

de 15 a 20 minutos, e que independem das atividades anteriores e/ou posteriores.  

 Durante o processo, situações que envolvem a interação entre alunos e 

professoras/discentes bolsistas no qual passam a sanar dúvidas, (re)significar 

conteúdos e provocar reflexões são estimuladas. Para dar conta dos desafios de forma 

rápida os estudantes se questionam, constroem hipóteses e de forma colaborativa 

buscam sua validação.  

 O que impulsiona a proposição de ações como a descrita são pesquisas 

desenvolvidas no âmbito da Educação Matemática, como a de D’Antonio (2006) que 

mostram que, normalmente, em sala de aula, os alunos não são colocados em situações 

em que precisem apresentar diferentes soluções para a mesma situação problema, 

argumentar sobre suas proposições, enfim desenvolver a autonomia para o aprender. 

 Cabe salientar que, no ano letivo de 2019 foram realizadas quarenta e uma 

atividades, as quais são desenvolvidas, preferencialmente, no espaço do LEMAFI, o 

qual conta com estrutura física composta por mesas redondas que acomodam até cinco 

estudantes cada, totalizando 30 estudantes. Priorizamos pelo espaço do laboratório por 

entendermos que é um momento diferenciado em que o estudante conhece um espaço 

de pesquisa e aprendizagem, bem como experimenta outros espaços de produção do 

conhecimento. No entanto, nos casos em que os professores apresentaram dificuldades 

para o deslocamento da turma, a equipe se deslocou até as escolas para atendê-los.  

 Rêgo e Rêgo (2004), nos chamam a atenção para a escassez ou mesmo 

inexistência de recursos didáticos para o ensinar e aprender da Matemática, realidade 

vivenciada por muitos educadores, independente do nível de ensino. Pensando em 

contribuir com a modificação desse cenário, o LEMAFI dispõe de um vasto acervo de 

materiais pedagógicos. Os estudantes que visitam o espaço sentem-se convidados a 

explorar, experimentar e argumentar suas percepções sobre o emprego dos mesmos, 

suas conexões com conceitos específicos da Matemática e suas possíveis aplicações 

nos espaços compartilhados. Embora, em alguns momentos, os materiais pedagógicos 

empregados não estejam disponíveis nos espaços escolares, estes podem ser 

utilizados pelos professores em um sistema de empréstimo.  

 E os professores que os acompanham, ao participar das atividades são 

instigados à reflexão sobre as metodologias ativas de ensino. Segundo Rêgo e Rêgo 

(2004, p. 41), um laboratório tem o potencial de “[...] incentivar a melhoria da formação 

inicial e continuada de educadores de matemática, promovendo a integração das ações 

de ensino, pesquisa e extensão”.  
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 Iniciado 2020, de 29 de janeiro a 9 de fevereiro, no Balneário Cassino na cidade 

do Rio Grande, no litoral sul gaúcho a equipe do LEMAFI participou 47ª Feira do Livro 

da FURG. Durante as onze noites de verão, na praça Didio Duhá, em um evento cultural 

comercial voltado para a convivência, o despertar do prazer pela leitura e ainda para a 

propagação do conhecimento, proporcionou à comunidade a participação na atividade 

“Rotações por Estações de Aprendizagem: a construção do conhecimento pela 

exploração, interpretação e resolução de problema”. Contemplamos a Matemática com 

proposições como: Gráficos na mídia, o uso do Formas e Cores, Blocos Lógicos, 

História dos Números, Trilha do Lemafinho, Torre de Hanói, Tangram, construção de 

Sólidos Geométricos, bem como a Física: a Viagem pelo espaço, Como enxergar sua 

voz e Brinque e crie com a música. 

 As ações pedagógicas foram desenvolvidas com a finalidade de mostrar que 

ambas áreas do conhecimento podem ser abordadas com atividades lúdicas por meio 

da utilização de materiais concretos. Pautadas na importância de romper com crenças 

arraigadas histórico e culturalmente que vinculam o aprender e o ensinar Matemática e 

Física a processos enfadonhos e não significativos, muitas vezes alicerçado no senso 

comum, nossa equipe esteve empenhada em destacar para o público presente que a 

Matemática e a Física podem ser trabalhadas de maneira descontraída sem que haja 

prejuízo na abordagem conceitual. 

 Pensando em formas diferentes de fazer com que a aprendizagem aconteça 

nossa equipe acredita nas palavras de Paulo Freire (1996) quando diz que: 

 
[…] ensinar não é transferir conteúdo a ninguém, assim como aprender 
não é memorizar o perfil do conteúdo transferido no discurso vertical 
do professor. Ensinar e aprender têm que ver com o esforço 
metodicamente crítico do professor de desvelar a compreensão de 
algo e com o empenho igualmente crítico do aluno de ir entrando como 
sujeito em aprendizagem, no processo de desvelamento que o 
professor ou professora deve deflagrar. (FREIRE, 1996, p. 134) – grifo 
do autor. 

 

 Se para Freire (1996) o estudante deve ser protagonista da sua aprendizagem, 

para Goulart (2002) a criança não aprende porque o professor, muitas vezes, não 

consegue compreender a lógica que a criança utiliza para aprender. Isso porque, muitos 

professores “analisam como eles mesmos aprendem e não como as crianças 

aprendem” (GOULART, 2002, p. 20). Gautério e Rodrigues (2016) corroboram ao 

destacar que os professores ensinam aquilo que aprenderam. As autoras realizaram 

algumas oficinas para um grupo de professoras que tinham, como inquietação inicial, 

aprender a Matemática para “ensiná-la ensinando”. 
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Não queriam mais ensinar o que não sabiam. Para isto, foi necessário 
que desconstruíssem suas próprias aprendizagens e saberes, 
percebendo que o processo de aprender não ocorre por cópia ou 
acumulação mas pelos significados que são dados à ação 
(GAUTÉRIO; RODRIGUES, 2016, p. 94). 

 

 Quando os professores percebem as próprias lacunas de aprendizagem, 

normalmente, passam a refletir sobre a origem dos conceitos que devem ensinar, para 

assim, reconstruir seu conhecimento e possibilitar que seus alunos vivenciem 

situações/problematizações em sala de aula que os instiguem ao aprender, evitando 

reprovações e evasões. Ainda segundo Gautério e Rodrigues (2016, p. 94), “a 

dificuldade na Matemática é coisa normal ou, no mínimo, compreensiva. Talvez seja o 

peso desse mito que nos leve a não sentir “culpa” pelas não aprendizagens dos alunos.”  

 Em meio a esse movimento de promover um espaço de (co)construção do 

conhecimento matemático em um processo ativo reflexivo que possibilita aos 

professores revisitar suas proposições metodológicas e, aos estudantes, experenciar 

outro fazer docente, descreveremos duas atividades que compõem as “Rotações por 

Estações de Aprendizagem: a construção do conhecimento pela exploração, 

interpretação e resolução de problema”: Sólidos Geométricos e Tangram. 

 

3. Os sólidos geométricos e o Tangram nas Rotações por Estações de 
Aprendizagem 
 

 Na atividade Sólidos Geométricos, utiliza-se sólidos em acrílico para, a partir da 

exploração e da manipulação, possibilitar a compreensão de suas propriedades. Para 

cada pessoa, adulto ou criança, que era atraída pela curiosidade, se estabelecia um 

diálogo. No primeiro momento, perguntas que faziam referência aos conhecimentos 

pregressos a respeito de cada sólido exposto eram feitas de modo a estimular o revisitar 

de compreensões construídas.  

 Estudos de Piaget (1967), Kamii e Livingston (1995) e Lorenzato (2008) 

evidenciam que o sujeito constrói seu conhecimento a partir daquilo ele já vivenciou, 

isto é, para mediar o aprender precisamos saber o que ele conhece, valorizar os saberes 

e sua cultura. Conforme as perguntas eram respondidas, aprofundava-se o diálogo a 

respeito da temática de modo a avançar gradativamente no campo conceitual que 

envolve esse conceito.  

 Por fim, abordávamos a importância da planificação de cada sólido e 

convidávamos o participante para construir os objetos tridimensionais, sem limitação de 

quantidade a ser construído. Para isso, disponibilizamos impressos das planificações 

dos sólidos e o participante era convidado a recortar, colar e montá-lo. 
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 Seguindo o aprendido com Lorenzato (2006), partimos do conhecimento prévio 

adquirido a respeito da temática e avançamos, gradativamente, de acordo com a 

curiosidade do participante. Inspirados em uma proposta de escola sem paredes, os 

questionamentos emergiam de acordo com o interesse do participante. Sem limitar a 

atividade a idade e/o ano escolar, pois consideramos as orientações do Documento 

Orientador Curricular do Território Rio-grandino salienta a importância de abordar a 

geometria desde os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 De acordo com Rodrigues e Gazire (2012), para a construção de conceitos 

matemáticos precisamos do envolvimento ativo do estudante de modo a ser 

gradativamente ampliado a partir da manipulação do material concreto levando a 

abstração do conceito. Entretanto, ainda em relação a isso, Lorenzato (2006, p. 18), nos 

alerta que o Material Didático (MD) é “um auxiliar de ensino, de alternativa metodológica 

à disposição do professor e do aluno, e, como tal, o MD não é garantia de um bom 

ensino, nem de uma aprendizagem significativa e não substitui o professor”. 

 O trabalho como o Tangram tem início com o questionamento a respeito do jogo 

e sua origem. Segundo Morales et al. (2016) o Tangram, também conhecido “Sete 

Peças Inteligentes”, teve a origem na Dinastia Chinesa Tang. Formado por sete figuras 

geométricas: dois triângulos grandes, um triângulo médio, dois triângulos pequenos, um 

quadrado e um paralelogramo potencializam a abordagem de alguns conceitos 

específicos da Matemática ao propiciar o desenvolvimento de habilidades de 

pensamento. Passos (2006) corrobora ao colocar que os materiais manipuláveis podem 

ser utilizados como suporte experimental na organização do processo de ensino e de 

aprendizagem, sempre os considerando como instrumentos mediadores, facilitando a 

relação professor/aluno/conhecimento no momento em que um saber está sendo 

construído.  

 No decorrer da atividade, instigamos a observação, a argumentação, a busca 

por possíveis resoluções, a discussão. Para isso, propomos questionamos que versam 

a respeito do perímetro e da área do Tangram, da área do triângulo médio, da 

quantidade de triângulos pequenos necessários para cobrir/sobrepor o quadrado e 

outros, sempre apresentado a justificativa para a resposta.  

 Durante a realização dos desafios, a manipulação das peças do jogo estimula a 

capacidade de abstração e o raciocínio lógico dedutivo. E a potencialidade do Tangram 

vai além. De acordo com a idade dos estudantes, podemos estimular a imaginação ao 

explorar utilização das sete peças do Tangram para a composição de imagens como 

pato, palhaço, barco, casa e outros, bem como abordar conceitos da Geometria como 

ângulos, lados congruentes, reconhecimento, identificação e diferenciação dos tipos de 
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transformações simétricas, ângulos formados por retas paralelas e transversais, bem 

como as suas congruências. 

 De acordo com Ponte, Brocardo e Oliveira (2003), quando propomos a solução 

de um problema, naturalmente, queremos que o estudante o resolva. Entretanto, outras 

descobertas podem emergir que, em alguns casos, se revelam tão ou mais importantes 

que o problema inicial. Em outros casos, mesmo que não consigam resolver o problema, 

a experiência é válida na medida em que descobertas imprevistas se apresentam. 

 Assim, nas atividades descritas como também nas demais que contemplam as 

Rotações por Estações de Aprendizagem em discussão buscamos exercitar habilidades 

como ver, ouvir, tocar e sentir. Promover momentos em que estudantes discordem, se 

posicionem, argumentem, exponham seus entendimentos acerca dos conceitos 

abordados, dialoguem com o outro, criem hipóteses, observações e conclusões, 

permitindo um aprender compartilhado que ocorra em meio a ações pedagógicas 

distantes da rigidez que legitimou-se como a única prática capaz de produzir 

conhecimento matemático. 

 

4. Conclusão 
 

 Foi para atender as especificidades de uma nova geração de estudantes que 

exploram o mundo por meio da interação, que a equipe do LEMAFI passou a pensar em 

ações pedagógicas que estimulassem o protagonismo, a participação e a construção 

do conhecimento matemático de maneira ativa e reflexiva. No entanto, ao direcionar o 

olhar para os sujeitos envolvidos, percebemos a potencialidade das atividades 

propostas como qualificadoras do pensamento matemático tanto dos estudantes, 

quanto dos bolsistas e professores. 

 Por meio das atividades dinâmicas, os sujeitos foram desafiados e estimulados 

a romper com o paradigma instrucionista e, para isso, foi necessário um constante 

movimento de reflexão. Por meio da interação e do compartilhamento de percepções, 

emergiu uma relação de cooperação com o objetivo de estruturar e compreender 

conceitos matemáticos. Dessa forma, entendemos que a (co)construção do 

conhecimento matemático ocorreu em um ir e vir de percepções.   

 Assim, compreendemos que o Laboratório de Educação Matemática e Física se 

apresentam como espaço dialógico que permite (co)construção do conhecimento 

matemático devido a possibilitar experiências em que o estudante seja protagonista do 

aprender e (co)construam o saber matemático de maneira ativa e reflexiva ao partilhar 

com seus pares suas percepções. 
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1. Introdução 
 
 Nesta escrita apresentamos memórias de projetos de extensão que tem por 

objetivo promover formações continuadas de professores sobre Feiras e Mostras 

Científicas, assim como descrever seus princípios norteadores. Nesse sentido, 

elencamos para a discussão dois projetos extensionistas organizados por professores 

do Instituto de Matemática, Estatística e Física (IMEF) da Universidade Federal do Rio 

Grande - FURG, sendo estes: a Mostra de Ciências e do Conhecimento de Santo 

Antônio da Patrulha e a Feira de Ciências: Integrando Saberes no Cordão Litorâneo, 

promovida na cidade de Rio Grande, ambos realizados em municípios do estado do Rio 

Grande do Sul.  

 O primeiro projeto de extensão, desenvolvido desde 2009, é resultado de uma 

parceria entre a FURG e a Secretaria Municipal de Educação de Santo Antônio da 

Patrulha. Coordenado desde 2015 pelo professor Charles Guidotti, está ação 

extensionista busca incentivar o desenvolvimento de projetos investigativos, 

estimulando o interesse de estudantes e professores, desde a Educação Infantil ao 

Ensino Médio, pela Ciência de forma criativa, colaborativa, crítica e inovadora.  

 O segundo projeto de extensão que expomos está em sua quarta edição e está 

intitulado como “Feira de Ciências: Integrando Saberes no Cordão Litorâneo”. Esse 

ocorre desde 2015 no município de Rio Grande/RS, sendo coordenado pela professora 

Rafaele Rodrigues de Araujo, tendo por finalidade promover o incentivo da alfabetização 

científica e da interdisciplinaridade na Educação Básica, através da promoção de Feiras 

de Ciências nas escolas. 

 Acreditamos que às Feiras de Ciências são espaços não-formais de ensino e 

aprendizagem que durante o processo de planejamento e organização possibilitam aos 

professores reverem sua prática em sala de aula, buscarem e aceitarem contribuições 

externas e deixarem seus estudantes mais ativos e responsáveis pela aprendizagem. 

Para os estudantes é uma maneira de aprenderem de forma dinâmica, criativa, coletiva, 
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de acordo com seus tempos e desejos sobre determinada temática. Além disso, 

assumimos neste texto que as Feiras/Mostras de Ciências, podem oportunizar o 

desenvolvimento da alfabetização científica dos estudantes.  

 Nessa perspectiva, ressaltamos a importância da Feira/Mostra Científica 

enquanto processual, não somente como evento pontual em que há o fechamento das 

atividades. Mancuso (2006) apud Mancuso e Leite Filho (2006, p. 20) ressaltam a 

importância do evento e o que mesmo potencializa na formação dos estudantes.  

 
Feiras de Ciências são eventos sociais, científicos e culturais 
realizados nas escolas ou na comunidade com a intenção de, durante 
a apresentação dos estudantes, oportunizar um diálogo com os 
visitantes, constituindo-se na oportunidade de discussão sobre os 
conhecimentos, metodologias de pesquisa e criatividade dos alunos 
em todos os aspectos referentes à exibição dos trabalhos (MANCUSO 
(2006) apud MANCUSO e LEITE FILHO (2006, p. 20)). 

 

 No entanto, como afirmamos anteriormente, o foco desta escrita será em torno 

das formações continuadas de professores propostas para o repensar das Mostras e 

Feiras Científicas. Assim, iremos abordar como essa primeira etapa, a qual é o contato 

com os professores e os princípios que irão nortear os trabalhos propostos para às 

Mostras/Feiras Científicas, são imprescindíveis para o êxito do processo e do evento, 

assim como para a aprendizagem dos estudantes envolvidos. 

 Souza (2016, p. 56) afirma que em pesquisa realizada “[...] os professores 

defendem as feiras de ciência e acreditam nelas, pois afirmam ser uma boa maneira de 

motivar os alunos, proporcionar uma maior interação entre professores, alunos, pais e 

comunidade [...]”. Porém, como realizarmos um projeto de Feira/Mostras de Ciências na 

escola que atenda todas essas características que contribuem para a formação dos 

estudantes? Como envolver colegas professores e os estudantes nessas ações? Com 

esses questionamentos, entendemos que o papel do professor é de suma importância 

para as atividades que serão realizadas em uma proposta de Feira/Mostra de Ciências, 

emergindo assim necessidade de olharmos para a formação continuada desses sujeitos 

e como podemos contribuir com essas questões. 

 Sendo assim, nos próximos tópicos iremos trazer às memórias sobre os projetos 

citados, explicitando suas dinâmicas de desenvolvimento, a história dos mesmos e 

como a formação continuada de professores faz parte das etapas de uma Feira/Mostra 

de Ciências. Posteriormente, discutiremos os princípios norteadores dos referidos 

projetos, assim como nossas perspectivas. 

 

2. Memórias e dinâmicas dos projetos de extensão sobre Feiras e Mostras 
Científicas 
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 Nesse tópico temos como objetivo relatar sobre as etapas que compõem os 

projetos de extensão “Mostra de Ciências e do Conhecimento de Santo Antônio da 

Patrulha” e a “Feira de Ciências: Integrando Saberes no Cordão Litorâneo” e como os 

eles emergem. Os professores coordenadores dos projetos são colegas de área (ensino 

de Física), do IMEF e membros do grupo de pesquisa CIEFI (Comunidade de Indagação 

em Ensino de Física Interdisciplinar). O CIEFI foi uma forma de concretizar oficialmente 

um grupo de pesquisa formado por professores da universidade e da escola, estudantes 

de graduação e pós-graduação, que realizavam atividades de extensão desde 2010, até 

então intitulado como grupo Novos Talentos da Física (NTF). De acordo com Heckler e 

Silva (2019) 

 
O NTF passou por duas renovações de Editais da CAPES, nos anos 
de 2012 e 2014. O ano de 2016 foi oficialmente de ações vinculadas a 
esse projeto. Esse acontecimento marcou o fim de um ciclo no qual, a 
partir daquele momento, não teríamos mais fomento para execução 
dos cursos nem aquisição de outros materiais. Por outro lado, sem a 
necessidade de cumprir com as ações de extensão assumidas no 
edital, o grupo iniciou uma busca pelo equilíbrio entre ensino, pesquisa 
e extensão (HECKLER e SILVA, 2019, p. 34).  

 

 No entanto, mesmo sem a necessidade do grupo NTF, hoje CIEFI, realizar ações 

de extensão, os integrantes continuam com atividades voltadas para a Educação 

Básica, por significarem que a extensão é um dos pilares da Universidade e que essa 

possibilita um retorno das pesquisas realizadas com as escolas e um contato com as 

mesmas, a qual é campo de atuação e de pesquisa da área da Educação e do Ensino. 

Explicitamos o significado de extensão, por meio das diretrizes para a Extensão na 

Educação Superior Brasileira 

 
Art. 3º A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que 
se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, 
constituindo-se em processo interdisciplinar, político educacional, 
cultural, científico, tecnológico, que promove a interação 
transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros 
setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do 
conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa 
(BRASIL, 2018, p. 1). 

 

 Às diretrizes de extensão da FURG tem os seguintes princípios: a interação 

dialógica, a interdisciplinaridade, a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, 

impacto na formação do estudante, registro acadêmico das ações de extensão e 

impacto e transformação social (BRASIL, 2015). Com isso, os projetos de 

Feiras/Mostras Científicas tentam de alguma forma abordar todos os princípios que a 
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Instituição preza, seja nas relações entre Universidade e Escola, na promoção de 

atividades que envolvam às diversas áreas do conhecimento, na formação dos 

acadêmicos envolvidos e na escuta da demanda e da avaliação dos processos da 

comunidade. 

 Nessa perspectiva, os professores coordenadores dos projetos compreendem 

que incentivar o planejamento, organização, desenvolvimento de Feira/Mostras de 

Ciências nas escolas de Educação Básica, faz com que os estudantes possam querer 

seguir carreiras científicas. Ademais, se torna uma forma de articular as ações da 

universidade com a escola e alfabetizar cientificamente os estudantes. 

 O projeto de extensão “Feira de Ciências: Integrando Saberes no Cordão 

Litorâneo” iniciou suas atividades em 2015, com sua primeira edição e a aprovação na 

Chamada MCTI/CNPq/SECIS/MEC/SEB/CAPES nº 44/2014. Após isso, o projeto foi 

aprovado mais duas vezes em editais com fomentos externos e atualmente encontra-

se na sua quarta edição.  

 Enquanto o projeto da Mostra de Ciências e do Conhecimento de Santo Antônio 

da Patrulha iniciou suas atividades em 2009, como atividade integradora da Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia, em parceria com o Polo Universitário Santo Antônio. 

A proposta inicial foi feita pelo professor da FURG, do IMEF, Fernando Kokubun 

conjuntamente com uma comissão de trabalho na qual fizeram parte os professores 

Dilce Eclai de Vargas Gil Vicente, Dalva Maria Provenzi de Carli, Antônio Luis Schifino 

Valente e servidores da Secretaria Municipal de Educação de SAP. A contar de 2010, o 

projeto passou a ser submetido e a receber recursos dos editais de fomento a feiras e 

mostras do conhecimento do CNPQ.  

 A dinâmica da realização dos projetos acontece em torno de três etapas: 1) 

Curso de formação para professores sobre Mostras/Feiras de Ciências; 2) 

Mostras/Feiras de Ciências nas escolas; e 3) Mostra/Feira de Ciências municipal. Essas 

etapas norteiam as ações realizadas pelos projetos, no entanto algumas atividades no 

decorrer do desenvolvimento são específicas de cada um. 

 O curso de formação de professores tem por finalidade apresentar para os 

professores os princípios norteadores da Mostra/Feira de Ciências municipal que 

visamos, ou seja, construção de projetos investigativos pelos estudantes da Educação 

Básica e a prática interdisciplinar pelos professores. Além disso, os professores que 

participam do curso credenciam sua escola para estar participando da última etapa do 

projeto. No âmbito do projeto da Mostra de Ciências e do Conhecimento de Santo 

Antônio da Patrulha são desenvolvidas inúmeras ações envolvendo estudantes e 

professores da Educação Básica. As ações realizadas abrangem concursos, oficinas e 
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visitas técnicas para estudantes, além de palestras e oficinas de formação continuada 

para os professores.  

 A segunda etapa é o momento dos professores realizarem às Mostras/Feiras de 

Ciências nas escolas e selecionarem grupos de estudantes que participarão da 

Mostra/Feira de Ciências Municipal. As escolas participantes, em ambos os projetos, 

têm autonomia para definir os critérios de escolha dos projetos que lhes representam 

na etapa municipal, desse modo respeitando as especificidades das diferentes 

localidades onde se encontram inseridas. 

 Nesse sentido, a última etapa dos projetos tem como objetivo reunir todos os 

grupos de estudantes das diversas escolas dos municípios referentes a cada projeto. 

No projeto da Feira de Ciências: Integrando Saberes no Cordão Litorâneo em sua última 

edição foi realizada uma Oficina para Avaliadores, visto que compreende-se que o 

processo de avaliação na Feira de Ciências deve ser homogêneo, com um olhar 

processual, e além disso, que os colegas avaliadores pudessem entender os princípios 

que balizam o projeto. 

 Na realização do evento final, ou seja, a Mostra/Feira de Ciências Municipal, são 

selecionados estudantes que se destacaram na apresentação e desenvolvimento de 

seus projetos. Durante essas edições que já ocorreram, vários estudantes dos 

municípios de Rio Grande e Santo Antônio da Patrulha receberam Bolsas de Iniciação 

Científica Júnior, financiadas pelo CNPQ por meio da aprovação em editais. Com isso, 

esses estudantes realizam no ano posterior atividades vinculadas a projetos da 

Universidade e contribuem para a organização e desenvolvimento da Feira de Ciências 

nas suas escolas, por meio das suas aprendizagens e experiências vividas 

anteriormente. 

 

3. Curso Online de Formação de Professores e os princípios norteadores das 
formações 
 

 Como relatamos nas descrições dos projetos, ambos apresentam características 

em comum, assim como princípios norteadores, constituindo um movimento anual que 

permeia desde a formação de professores ao incentivo de estudantes da Educação 

Básica para o desenvolvimento da atividade científica, cultural e tecnológica. Com isso, 

emergiu a possibilidade e o desejo da união dos referidos projetos, no que tange o 

processo de formação de professores para o desenvolvimento, organização e execução 

de projetos investigativos desde a escola no contexto das Mostras e Feiras de Ciências.  

 Sendo assim, o curso de formação para professores ampliou sua abrangência, 

perspectivas e temáticas, por meio do diálogo e experiências dos diversos sujeitos 
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envolvidos. Optamos por ofertar um curso na modalidade online com diversas 

temáticas, totalizando assim 40 horas de atividades. Ao final do curso cada projeto 

envolvido na realização das Mostras e Feiras de Ciências municipais dão continuidade 

de modo a organizar as ações subsequentes.  

 O I Curso Online de formação de professores sobre Feiras e Mostras Científicas 

teve como objetivo geral promover a formação de professores acerca de projetos 

investigativos desde a sala de aula com vista ao desenvolvimento de Feiras e Mostras 

científicas. Além disso, o curso visou incentivar para os professores da Educação 

Básica, a construção coletiva e colaborativa de conhecimentos por intermédio do 

desenvolvimento de projetos investigativos; potencializar o envolvimento da 

Universidade e das escolas por meio dos professores envolvidos no curso de formação; 

incentivar o desenvolvimento de Feiras de Ciências e do Conhecimento nas escolas; 

promover o intercâmbio e a participação de professores em feiras nacionais e/ou 

internacionais; e oportunizar aos acadêmicos dos cursos de licenciatura da FURG a 

vivência no processo de formação e de repensar uma Mostra/Feira de Ciências. 

 Esse curso conta contou o apoio da Secretaria de Educação a Distância da 

FURG, visto que o mesmo ocorre pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle. 

Foram abordadas as seguintes temáticas: 1) Boas vindas e apresentação do curso; 2) 

Práticas Interdisciplinares em Feiras de Ciências; 3) Projetos Investigativos desde a sala 

de aula; 4) Experimentação na escola; 5) Pedagogia de Projetos na Educação Infantil; 

6) Pedagogia de Projetos nos Anos Iniciais; 7) Tecnologias e Cultura digital; 8) 

Tendências para a pesquisa em Ensino de Matemática; 9) Métodos Ativos no Ensino de 

Ciências; 10) Possibilidades metodológicas de articulação dos conteúdos de ciências 

às questões étnico-raciais; 11) Tecnologias de Informação e Comunicação 

Educacionais para simulações em Ciências; e 12) Memórias da Feira de Ciências.  

 A proposta inicial do curso foi de abranger os municípios de Rio Grande, Santo 

Antônio da Patrulha, Caraá e São Lourenço do Sul, visto que alguns desses tem Campis 

da Universidade, já realizaram Feiras de Ciências ou tem projetos aprovados em órgãos 

de fomento. No entanto, obtemos um total de 550 inscritos, de vários lugares do Rio 

Grande do Sul e fora do estado. Sendo assim, repensamos a oferta de forma a limitar 

às primeiras 100 vagas e os professores vinculados aos municípios citados. Temos 

como perspectivas ofertar uma segunda edição do curso, com os aprendizados 

referentes às temáticas, a formação e a gestão de um curso nesse formato. 

 

 3.1 Feiras e Mostras Científicas na perspectiva interdisciplinar 
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 Às questões sobre interdisciplinaridade emergem em uma Feira de Ciências não 

somente enquanto integração de áreas, mas como movimento de pesquisa, atitude e 

ação dos sujeitos envolvidos, sejam professores e/ou estudantes. Em nossos projetos 

de Feiras e Mostras de Ciências a perspectiva interdisciplinar é exposta desde o curso 

de formação para os professores interessados em organizar Feiras de Ciências em suas 

escolas. Não temos como finalidade obrigar os professores a realizar a Feira de 

Ciências de forma interdisciplinar, visto que de acordo com Fazenda (2011, p. 11) a “[...] 

interdisciplinaridade não se ensina nem se aprende, apenas vive-se, exerce-se e, por 

isso, exige uma nova pedagogia, a da comunicação”. 

 Nesse sentido, um dos pontos destacados é como realizar projetos de Feiras e 

Mostras Científicas na perspectiva interdisciplinar. Explicitamos, de acordo com 

teóricos, alguns passos necessários para que a interdisciplinaridade ocorra dentro 

desses espaços não-formais, como: aceitação pessoal, aceitação coletiva, ruptura da 

hierarquia interdisciplinar e comunicação universalizada. Esses passos estão 

correlacionados com as características e fundamentos necessários para ser um 

professor interdisciplinar e ter uma prática nessa perspectiva que são: desapego, 

coerência, escuta, humildade, respeito (FAZENDA et al., 2015), atitude interdisciplinar, 

memória, parceria, sala de aula interdisciplinar, rigor e intencionalidade no projeto 

interdisciplinar e pesquisa interdisciplinar (FAZENDA, 2006). 

 Para desenvolvermos uma Feira de Ciências interdisciplinar primeiramente 

necessitamos nos autoconhecer, visto que olhar para si mesmo possibilita 

compreendermos que temos limitações epistemológicas, teóricas e metodológicas, ou 

seja, ser e ter humildade. Espírito Santo (2013, p. 156) disserta que “[...] somente com 

uma visão interdisciplinar, fruto do autoconhecimento permite ao ser humano uma 

integração consigo mesmo e com seu entorno, seja com os outros seres humanos, seja 

com o meio ambiente”. 

 Nesse sentido, um resgate a nossas memórias, a nossa construção histórica nos 

ajuda com esse processo de autoconhecimento. Com esse discernimento que o 

trabalho com o outro é rico em ideias, conceitos e significados que adentramos no 

segundo passo para a construção de um projeto interdisciplinar: a aceitação coletiva. O 

respeito é uma característica emergente nesse passo, visto que o mesmo ocorre na 

consideração do outro e de si mesmo, aceitando as diferenças e convivendo com elas. 

Com isso temos a parceria na construção do conhecimento, no diálogo, nas trocas, na 

“[...] possibilidade de consolidação da intersubjetividade - a possibilidade de que um 

pensar venha a se complementar no outro” (FAZENDA, 2006, p. 69). 

 A ruptura da hierarquia interdisciplinar se mostra quando temos rigor e 

intencionalidade no desenvolvimento de um projeto interdisciplinar, coerente com os 
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pressupostos epistemológicos e metodológicos atribuídos. “Fazer pesquisa numa 

perspectiva interdisciplinar é a possibilidade de buscar a construção coletiva de um novo 

conhecimento, prático ou teórico, [...]” (idem, p. 73-74), de modo a desapegarmos de 

nossas ideias, e estarmos abertos ao surgimento de novas concepções. 

 E com um distanciamento da hierarquização interdisciplinar, temos o processo 

da comunicação universalizada. Essa é baseada em uma linguagem comum a todos 

envolvidos, que ocorre na aceitação da diversidade de uma nova postura intelectual 

permeada de reflexão crítica e espera sobre como às disciplinas colaboram e como agir 

nesse processo (MARTINEZ, 2015). Nesse movimento em uma sala de aula 

interdisciplinar a linguagem não é somente de um, mas de vários, com isso “[...] todos 

se percebem e gradativamente se tornam parceiros” (FAZENDA, 2006, p. 71). 

 Para isso, a atitude interdisciplinar é um ponto-chave para iniciar esse 

movimento. De acordo com Fazenda (2006) a atitude interdisciplinar é: 
 
[...] uma atitude ante alternativas para conhecer mais e melhor; atitude 
de espera ante os atos consumados,  atitude de reciprocidade que 
impele à troca, que impele ao diálogo, ao diálogo com pares idênticos, 
com pares anônimos ou consigo mesmo, atitude de humildade ante a 
limitação do próprio saber, atitude de perplexidade ante a possibilidade 
de desvendar novos saberes; atitude de desafio, desafio ante ao novo, 
desafio de redimensionar o velho; atitude de envolvimento e 
comprometimento com os projetos e com as pessoas neles envolvidas; 
atitude, pois, de compromisso em construir sempre da melhor forma 
possível; atitude de responsabilidade, mas sobretudo, de alegria, de 
revelação, de encontro, enfim, de vida (FAZENDA, 2006, p. 75). 

 

 Com isso, compreendemos que a Feira de Ciências é um espaço não-formal 

possibilitador de uma atitude interdisciplinar dos sujeitos que nela se envolvem, seja 

esses professores, estudantes ou até mesmo por meio dos trabalhos emergentes do 

processo de investigação. Significamos, dessa forma, que um projeto, uma ação e o ser 

interdisciplinar vão muito além de somente integrar conteúdos, mas uma busca de si, 

do outro e do ambiente em que nos permeia nesse contexto. 

 

 3.2 Os projetos investigativos desde a sala de aula 
 

 Comumente as palavras “projeto” e “investigação”, são aplicadas em diversos 

contextos, assumindo diferentes significados e aplicações. A polissemia dos referidos 

termos, também é encontrada na área educacional, uma vez que observamos na 

literatura inúmeras perspectivas teóricas e experiências. Portanto, precisamos definir 

que projetos investigativos estamos nos referindo. Em que contexto prático e teórico? 

Para qual finalidade? Esta seção procura responder tais questões.  
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 Em nossas ações de extensão, em torno das Feiras e Mostras de Ciências, 

procuramos ressaltar junto aos professores e gestores das escolas parceiras, que o 

mais importante não é o produto final, aquele apresentado pelos estudantes no evento 

principal, mas sim todo o movimento de construção e de significação do conhecimento 

que acontece ao longo do desenvolvimento do projeto em sala de aula. Entendemos 

que o referido movimento abrange a exploração de inquietações e pensamentos de 

estudantes e professores, bem como ações em sala de aula que envolvam evidências, 

artefatos culturais e ações próprias do fazer Ciências. 

 Com base nessa proposição, os projetos devem ser desenvolvidos de modo que 

estudantes e professores participem ativamente de investigações sobre temas 

científicos e as suas implicações na sociedade, tecnologia e ambiente (CTSA). Com 

isso, expomos a ideia de que o “[...] foco do ensino de Ciências não está somente no 

ensino de conceitos e métodos, mas também na natureza das Ciências e em suas 

implicações (SASSERON, MACHADO, 2017, p. 15).  Ao considerar o enfoque CTSA, 

registramos o papel conscientizador que o conhecimento precisa ter ao ser abordado 

em sala de aula. Nas palavras de Freire (2014), trata-se de promover uma educação 

problematizadora, que faz oposição à educação bancária.  

 A problematização a ser proposta, deve buscar oportunizar aos estudantes 

conhecerem a sua realidade, além de torná-los sujeitos mais críticos dessa. Com isso, 

concebemos projetos investigativos na escola como um processo conexo a vida 

cotidiana de cada sujeito envolvido no desenrolar da investigação. De acordo com 

Solino e Gehlen (2015) a natureza do termo problema está relacionada a um 

determinado momento histórico, fruto das desigualdades sociais que representam 

contradições vivenciadas pelos estudantes. Desse modo, é necessário que o problema 

formulado tenha significado para eles, de modo a inquietá-los, desafiá-los a desenvolver 

argumentos por intermédio da investigação. Por outro lado, uma situação problema que 

não tenha significado aos estudantes, ou que não esteja clara, corre o risco de esvaziar-

se em ações infrutíferas. 

 Em outras palavras, uma problematização bem formulada instaura a dúvida em 

sala de aula, sistematizada em perguntas dos sujeitos, conexas aos fenômenos e aos 

fundamentos da própria investigação. Nessa perspectiva é a contar da dúvida, das 

inquietações dos estudantes e professores que inicia-se o processo de busca, de 

criação e ampliação de argumentos. Nesse movimento investigativo, a pergunta emerge 

como elemento essencial para o desenvolvimento de projetos investigativos na escola.  

 Entretanto, não basta solicitar a um grupo de estudantes que elaborem 

perguntas sobre determinado tema. Para que essas possam ser elaboradas, 

reconhecemos que o professor deva fornecer aos estudantes condições para tomarem 
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consciência de outras possibilidades do tópico em questão, uma vez que “[...] ninguém 

é capaz de pensar em tudo, certamente; ninguém é capaz de pensar em alguma coisa, 

sem experiência e informação sobre ela” (DEWEY 1976, p. 127). Esse movimento pode 

ocorrer através de filmes, vídeos disponíveis na internet, saídas de campo (visitas 

técnicas), leitura de referenciais pré-selecionados pelo professor, da fala e discussão 

entre os estudantes e sujeitos externos à escola. Para Moraes et al. (2012), o movimento 

de ver outras possibilidades ao desenvolver a educação em Ciências, contrastado com 

a consciência do nosso próprio ser e conhecer, é que dá origem ao questionamento.   

 O trabalho em equipe é uma característica inerente aos projetos investigativos. 

A organização da turma em pequenos grupos de trabalho, coloca em evidência o 

exercício da “[...] cidadania coletiva e organizada, à medida que se torna crucial 

argumentar na direção dos consensos possíveis” (DEMO, 1997, p. 18). Sendo assim, 

cada membro da equipe tem a responsabilidade de colaborar intelectualmente com os 

demais para subsidiar a postura assumida em que, os mais experientes em cada 

temática colaboram na construção de argumentos dos menos experientes. Apesar da 

aprendizagem ser individual, assumimos em nossas ações de extensão que o aprender 

é uma experiência coletiva de interação entre pessoas e objetos de estudo.   

 Concordamos com Carvalho (2013), que é nesse movimento de interação entre 

estudante-estudante-professor-objeto de estudo que a linguagem científica vai se 

formando. Logo, neste intenso processo de construção de conhecimento o professor 

poderá desafiar os seus estudantes a buscarem evidências em seus dados e ou 

informações coletadas, justificativas em suas respostas, incentivando-os a falar, ler, 

escrever durante todo o processo de busca.  

 Outro aspecto importante a ser considerado no desenvolver projetos 

investigativos na escola, está conexo ao movimento de registro das ações. Em sala de 

aula, o registro pode ser feito através da escrita em diário/portfólio, com apoio de 

imagens, gravações de áudios e vídeos. Entendemos que a língua falada, embora seja 

uma dialética necessária e eficiente para compartilhar ideias e estimular o pensar não é 

suficiente, devendo ser acompanhada pela linguagem escrita (YORE et al., 2004, p. 

339). Com isso sugerimos adoção, desde o princípio do desenvolver projetos 

investigativos em sala de aula, de meios (físicos e/ou virtuais) que incentivem a escrita 

dos estudantes. Este movimento oportuniza aos estudantes e professores conhecerem, 

analisarem e aperfeiçoarem os conhecimentos e o próprio processo investigativo.   

 Para Bravo; Chion (2017), os estudantes não só devem entender os principais 

conceitos implicados nas teorias e modelos científicos, mas também o vocabulário 

científico e serem capazes de aplicar as estruturas e padrões de linguagem necessários. 

Aprender ciências envolve aprender a falar sobre Ciências (LEMKE, 1997). Isso implica 
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dizer que os estudantes precisam ser motivados a avançar na autonomia da expressão 

própria (DEMO, 1997), que abrange a produção de textos, a capacidade de se 

expressar, de tomar iniciativa, de construir espaços próprios, de fazer-se presente e 

participativo. 

 O desenvolver projetos desde a sala de aula coloca em evidência a exigência da 

superação da contradição educador-educando. Depreende-se a necessidade do 

desenvolvimento de um trabalho didático-pedagógico pautado no diálogo. Isso implica 

dizer, que o professor necessita ser um sujeito disposto a vivenciar novas experiências, 

a escutar e indagar os seus estudantes com vista ao aperfeiçoamento dos 

conhecimentos e, ao mesmo tempo, estar aberto à transformação das práticas de 

ensino na sala de aula de Ciências. 

 

4. Considerações finais e perspectivas 
 

 Pelo exposto neste capítulo, observamos diferentes movimentos que constituem 

o desenvolver Feiras e Mostras científicas na escola. Os projetos extensionistas citados 

ao longo do texto buscam promover ações formativas de professores, estudantes e 

gestores com a inserção da cultura científica desde a Educação Infantil ao Ensino 

Superior.   

 Neste sentido, apostamos fortemente em ações de formação de professores, 

que abrangem as diferentes áreas do conhecimento. Assumimos, o entendimento que 

o desenvolver projetos na escola deva ser uma ação coletiva. Só assim será possível o 

desenvolvimento de projetos investigativos interdisciplinares, que rompem com a lógica 

disciplinar do conhecimento.  

 Outra aposta desta ação de extensão é a formação de professores em coletivo, 

pautada no diálogo, na partilha e escrita de experiências. Propomos formações em que 

se busca o equilíbrio entre o apresentar aos professores materiais didáticos e 

possibilidades teóricas, com o reconhecer do professor como autor de propostas de 

ensino. Com isso, ao longo das formações além de ter acesso a materiais construídos 

pelos formadores, os professores participam de fóruns de discussão, de enquetes e da 

produção de textos que oportunizam dar maior visibilidade às suas ações de sala de 

aula, através da publicação em e-books organizados pelos coordenadores.    

 Além disso, emerge aos coordenadores dos projetos de extensão o desafio de 

pensar essas atividades de forma integrada. O curso online de formação de professores, 

proposto pela primeira vez no ano de 2020, é um movimento inicial de integração destas 

ações. O referido curso, além da reunião dos projetos de extensão sobre Feiras e 

Mostras do conhecimento vinculados ao IMEF, oportunizou a 200 professores e 
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licenciandos de mais de 30 cidades do estado do Rio Grande do Sul compartilharem 

experiências. Mostrando assim, a potência da FURG enquanto instituição promotora de 

ações de extensão.  

 Por fim, almejamos como ação futura o aumento do intercâmbio entre os 

estudantes participantes das inúmeras Feiras e Mostras de Ciências e do Conhecimento 

que acontecem no estado do Rio Grande do Sul. A ideia é pensar, organizar e planejar 

um Encontro Estadual de Feiras e Mostras de Ciências do estado do Rio Grande do Sul 

que constitua um evento anual itinerante, entre os campis da Universidade Federal do 

Rio Grande - FURG. 
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1. Introdução 
 
 Ensinar Física para crianças não é algo muito recorrente no Ensino 

Fundamental. Essa questão está relacionada principalmente com a formação do 

professor que trabalha na disciplina de Ciências nessa etapa da Educação Básica. 

Nesse sentido, esse relato emerge de um projeto de extensão que tem por finalidade 

desenvolver materiais e oficinas didáticas na área do ensino de Ciências/Física para o 

Ensino Fundamental, de modo a tornar o ensino e a aprendizagem nessas disciplinas 

prazeroso e divertido. Além disso, possibilitar a formação inicial e continuada, de modo 

a propiciar um repensar sobre o ensino e a aprendizagem da Física para o Ensino 

Fundamental. O projeto surge da oferta da disciplina de Conhecimento Físico para o 

Ensino Fundamental no curso de Licenciatura em Física, de modo a articular o ensino, 

a extensão e a pesquisa, que será advinda desse momento de vivenciar a sala de aula. 

 Compreendemos a partir da realidade vivenciada que a formação do professor 

de Física é algo que deve contemplar a docência nas várias etapas da Educação Básica. 

Nessa perspectiva, possibilitar dentro do curso de graduação em Física o contato dos 

licenciandos com o público do Ensino Fundamental, ou seja, com crianças, faz com que 

esses futuros professores possam repensar a docência e elaborar estratégias para um 

ensino e aprendizagem efetivo, prazeroso e dinâmico. 

 Essa realidade citada no parágrafo anterior perpassa o curso de Licenciatura em 

Física presencial da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, o que pode ser 

verificada ao analisarmos brevemente às disciplinas que compõem o Quadro de 

Sequência Lógica (FURG, 2013). No ano de 2020 houve sua primeira oferta de uma 

disciplina optativa voltada para o ensino de Física nos anos finais do Ensino 

Fundamental. Sendo assim, esse projeto de extensão surge como forma de articular às 

atividades de ensino que ocorrerão na disciplina de Conhecimento Físico para o Ensino 

Fundamental, vinculando a oportunidade dos estudantes vivenciarem às atividades 



 136 

diretamente com o público alvo. À vista disso, a disciplina terá como uma das finalidades 

aproximar a escola da Universidade, além do que a produção de materiais didáticos 

para o Laboratório de Educação Matemática e Física - LEMAFI do Centro de Educação 

Ambiental, Ciências e Matemática - CEAMECIM. 

 O LEMAFI20 tem por objetivo desenvolver ações de incentivo ao ensino, à 

pesquisa e a extensão, integrando as áreas de Educação Matemática e Física de modo 

a contribuir para o processo de qualificação do profissional da educação, o 

estreitamento das relações entre a Universidade e as escolas, assim como a produção 

científica no campo da Educação Matemática e da Física. Dessa forma, o projeto de 

extensão possibilitará a ampliação dos materiais didáticos da área de Física para 

empréstimo a professores da Educação Básica do município do Rio Grande, tendo em 

vista certa precariedade de materiais nesse segmento. 

 No período que compreende de 2010 a 2016 o grupo de pesquisa Comunidade 

de Indagação em Ensino de Física Interdisciplinar- CIEFI coordenou e intermediou as 

ações de extensão do Programa Novos Talentos da Física envolvendo o público de 

crianças dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. Aliado a isso, às ações do 

projeto de extensão Feira de Ciências: Integrando Saberes no Cordão Litorâneo desde 

o ano de 2015 têm possibilitado aos licenciandos interessados o envolvimento com as 

atividades do projeto, e estas os convocam a interagir com o referido público, seja na 

ida até às escolas no momento da seleção dos grupos de estudantes ou na avaliação 

dos trabalhos na Feira de Ciências municipal. 

 A partir desses fatores, explicitamos os principais motivos que fazem com que 

esse projeto de extensão seja importante desde a formação dos licenciandos, 

estendendo-se aos professores que terão o contato com a Universidade por meio das 

oficinas, bem como os estudantes da Educação Básica que vivenciarão de forma 

prazerosa e divertida alguns conceitos de Física. Além da própria Universidade que 

ampliará suas pesquisas nessa área, ajudados pelos materiais didáticos disponíveis e 

o conhecimento sobre a inserção da Física no Ensino Fundamental. 

 

2. Discussão Teórica 
 

 Ensinar Física para crianças é um desafio que tem se mostrado presente em 

muitas pesquisas e discussões dessa área há um certo tempo. Várias causas são 

apontadas referentes a essa problemática, permeando a formação de professores, 

desde a formação inicial em Física até a formação dos professores que lecionam nas 

 
20 https://ceamecim.furg.br/lemafi  
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disciplinas de Ciências do Ensino Fundamental, que na maioria das vezes, são biólogos. 

Campos et al. (2012) exploram essas questões deixando claro que a Física acaba não 

tendo ênfase no Ensino Fundamental. 

 
É notório que as escolas de Ensino Fundamental, em especial da rede 
pública, tratam da física e fenômenos relacionados à natureza com 
pouca relevância nas séries iniciais. Isto porque na disciplina a qual ela 
deveria estar inserida (ciências), o enfoque maior é dado às ciências 
biológicas (CAMPOS et al., 2012, p. 1402-2).  

 

 Nesse sentido, torna-se desafiador para o professor de Física possibilitar que o 

estudante que chega ao 9º ano, demonstre interesse e curiosidade em compreender os 

fenômenos físicos. Por isso, levar de alguma forma, seja com projetos ou de outras 

maneiras, a Física até os estudantes do Ensino Fundamental, se faz necessário para 

assim não inibir o espírito curioso que muitos demonstram nessa fase escolar. 

 Instigar os estudantes do Ensino Fundamental com temas atuais e que fazem 

parte de suas vidas, fará com que a Física se torne uma disciplina interessante, e assim, 

ao chegarem no Ensino Médio entenderão a importância da mesma dentro do seu 

currículo optando em cursá-la, devido às escolhas e mudanças curriculares atuais. Os 

documentos oficiais, considerando o que apresenta às normas para a Educação Básica, 

a Base Nacional Comum Curricular- BNCC, traz alguns elementos em sua concepção 

que mostram a necessidade de todas as disciplinas que compõem a área das Ciências 

da Natureza trabalharem em conjunto, de modo que não haja exclusão nem um ensino 

meramente mecânico ou fragmentado de alguma dessas disciplinas. 

 
[...] ao longo do Ensino Fundamental, a área de Ciências da Natureza 
tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, 
que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo 
(natural, social e tecnológico), mas também de transformá-lo com base 
nos aportes teóricos e processuais das ciências (BRASIL, 2018, p. 
319). 

 

 Além disso, na BNCC são apresentados em vários momentos das unidades 

temáticas do Ensino Fundamental conteúdos em que a disciplina de Física está 

envolvida. 

 
A unidade temática Matéria e energia contempla o estudo de materiais 
e suas transformações, fontes e tipos de energia utilizados na vida em 
geral, na perspectiva de construir conhecimento sobre a natureza da 
matéria e os diferentes usos da energia (BRASIL, 2018, p. 323, grifos 
do autor). 

 



 138 

 Na unidade temática Matéria e Energia temos presente questões relacionadas a 

energia, um dos conteúdos base para os fenômenos físicos. Assim como os conceitos 

que envolvem o Universo, como consta na unidade temática  “[...] Terra e Universo, 

busca-se a compreensão de características da Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos 

celestes – suas dimensões, composição, localizações, movimentos e forças que atuam 

entre eles” (BRASIL, 2018, p. 326, grifos do autor). 

 No entanto, para ensinarmos esses conceitos é necessário ter uma 

compreensão de como as crianças aprendem de forma mais significativa. O teórico Jean 

Piaget afirma que o aprendizado com as crianças ocorre, de acordo com DeVries e 

Sales (2013, p. 41), quando “[...] se sentem compelidas a resolver; experimentando 

emoções como perplexidade, curiosidade, surpresa e frustração; e se engajando no 

trabalho intelectual e emocional de superar obstáculos para resolver esses problemas 

envolventes”. Às referidas autoras trazem três elementos que definem uma educação 

construtivista no ensino com crianças: interesse, experimentação e cooperação. 

 
Interesse conduz o processo construtivista e motiva às crianças a 
raciocinar e adquirir conhecimento e entendimentos novos. 
Experimentação, retroalimentada pela observação, leva às crianças a 
uma compreensão mais completa sobre os fenômenos físicos. 
Cooperação descreve o tipo de atmosfera social que a criança precisa 
para o desenvolvimento ideal de conhecimento e inteligência e o 
desenvolvimento de aspectos emocionais, sociais e morais (idem, p. 
42, grifos dos autores) 

 

 Com isso, significamos que no projeto a ênfase dada é em atividades que visam 

construir o conhecimento com o estudante de forma afetiva, colaborativa, permitindo a 

observação, experimentação e ação do sujeito sobre o objeto e vice-versa (BECKER, 

1995), respeitando seu raciocínio e compartilhando seus pensamentos. Ao trabalhar a 

Física no Ensino Fundamental possibilitamos que as crianças experimentem os 

fenômenos da natureza, de forma simples, mas compreendendo os acontecimentos que 

ocorrem em suas vidas cotidianas. Além do que os incentiva a descobertas, 

investigações e a desejar ter conhecimento científico. Conforme ressalta Schroeder 

(2006, p. 26) às “[...] atividades de Física permitem que as crianças ajam sobre os 

materiais utilizados, observem o resultado de suas ações e reflitam sobre suas 

expectativas iniciais, reforçando ou revendo suas opiniões e conclusões”. 

 Nessa perspectiva, reforçamos a importância do ensino de Física para crianças 

e ressaltamos a presença de um licenciado em Física fazer parte desse processo. Para 

isso, os cursos de graduação também devem possibilitar uma base teórica e prática do 

ensino de Física nessa etapa da Educação Básica, e não somente no Ensino Médio 

como acontece na maioria dos cursos de formação de professores dessa área. Sendo 
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assim, os projetos de extensão que buscam propiciar com que os estudantes vivenciem 

os diversos públicos que podem vir a trabalhar em suas docências, são de extrema 

importância para formação desse futuro professor. 

 
 2.1 Estratégias didáticas no ensino de Física para o Ensino Fundamental 
 
 Sob a ótica atual da educação, pensar o ensino e a aprendizagem da Física 

implica em ir além da descrição e da memorização de teorias e equações. Para tanto, 

busca-se uma mudança na forma de explorar o conhecimento, impulsionando uma 

aproximação entre o estudante e o contexto que o cerceia, de modo a permitir o 

desenvolvimento de uma consciência social e de uma compreensão da realidade por 

ele. 

 Pensando nisso, a aprendizagem de conhecimentos científicos relacionados à 

Física necessita romper com os conhecimentos intuitivos adquiridos por meio de 

observações cotidianas e do senso comum. Calcados nesse princípio, entendemos que 

possibilitar uma educação científica aos estudantes implica em capacitá-los ao 

entendimento dos princípios básicos de fenômenos do cotidiano e assim proporcionar a 

tomada de decisões referentes à ciência presente no contexto em que estão envolvidos. 

 Nesse sentido, ressaltamos a importância do lúdico e da diversão no processo 

de ensino e aprendizagem como formas de possibilitar o prazer pelas Ciências da 

Natureza, e em especial pela Física, de modo a reduzir a aversão a esta área do 

conhecimento que muitas vezes acomete os estudantes em anos posteriores. A partir 

do uso de estratégias didáticas como, por exemplo: jogos, brinquedos, atividades 

experimentais, dentre outras de mão na massa, oportuniza-se: o aprimoramento da 

curiosidade; o estímulo ao desenvolvimento intelectual; a apropriação do conhecimento 

científico; e a aplicação pelos alunos do conhecimento científico sobre fenômenos 

cotidianos presentes em sua realidade. 

 Tornar a aprendizagem da Física mais atrativa e prazerosa é fundamental para 

o estabelecimento de uma aproximação entre o conhecimento científico e os alunos. 

Para tanto, a incorporação de atividades lúdicas na prática pedagógica desempenha um 

importante papel nesse sentido, já que de forma dinâmica permitem a apropriação de 

conceitos científicos, bem como a proposição de desafios, questionamentos e 

provocações, o que contribui para a aprendizagem dos estudantes. 

 O lúdico está associado a jogos didáticos, a recreação, a brincadeiras e a 

competições, e quando articulado com a educação, precisa ter como objetivo possibilitar 

uma aprendizagem significativa. A escolha de atividades lúdicas deve adequar-se a 

faixa etária dos estudantes, bem como, ao número de alunos de uma classe. Se 
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considerarmos a faixa etária de alunos dos anos finais do Ensino Fundamental segundo 

Knechtel e Brancalhão (2009, p. 6) “[...] os jogos tornam-se mais coletivos e menos 

individuais [...]. Nesta fase surge um forte sentimento de competição. O professor deve 

procurar o espírito de cooperação e de trabalho em grupo para atingir metas comuns”. 

 Considerando que os estudantes estão a todo o momento conectados às 

tecnologias digitais para obter diversão e prazer, ao encontrarem-se imersos em um 

contexto educacional que preza exclusivamente por uma educação tradicional podem 

se sentirem desmotivados. Nesse âmbito, experiências com jogos pedagógicos além de 

propiciar a construção de saberes e de habilidades cognitivas, também oportunizará a 

formação do aluno-cidadão, comprometido em executar seus direitos e deveres para 

com a sociedade. Esse exercício quando incentivado desde cedo, permite despertar 

nos estudantes uma consciência social, bem como atitudes sociais que implicam no 

respeito para com o próximo, na cooperação e na colaboração mútua, na obediência a 

regras estabelecidas, e na reflexão acerca da importância e da força que um grupo unido 

exerce em um contexto. 

         Os jogos nem sempre foram vistos como didáticos, pois por agregarem prazer 

não eram tidos como importantes na formação dos alunos. E conforme o aumento da 

faixa etária dos estudantes, cada vez se encontram afastados da sala de aula. 

Educadores como Dewey, Decroly e Montessori consideravam os jogos essenciais tanto 

para o desenvolvimento intelectual quanto físico e social da criança (PEREIRA, 2013). 

No entanto, apesar das vantagens em termos da aprendizagem de conteúdos difíceis 

de forma motivadora, os jogos não devem ser utilizados aleatoriamente ou como 

complemento da aula, pois correm o risco de perderem o principal objetivo na 

construção do conhecimento. 

 Ainda seguindo a perspectiva do lúdico, os brinquedos tendem a ser uma 

estratégia eficaz, no entanto, se o ensinar com brincadeiras for permeado pelo excesso 

de informações irrelevantes, pode contribuir negativamente na aprendizagem. A 

inserção de brincadeiras e de brinquedos requer além de espaço, o acesso a materiais, 

por isso que iniciativas como a do presente projeto de extensão que visam desenvolver 

materiais e oficinas didáticas, tendem a contribuir com esse cenário nas escolas. 

 A intervenção do professor em processos que incitem a brincadeira e o uso de 

brinquedos científicos, pode ser tanto dirigida quanto participativa. No âmbito da 

primeira, o professor direciona o jogo para a aprendizagem de conteúdos, enquanto que 

a segunda visa a uma aprendizagem incidental. Entretanto, em ambas as abordagens 

faz-se necessário o não impedimento da criatividade pelo aluno, cabendo ao professor 

orientar para que durante o envolvimento com o brinquedo as situações de 

aprendizagem surjam (BOMTEMPO,1999). 
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 As atividades experimentais também são apontadas como uma forma de 

apresentar os conceitos favorecendo uma aprendizagem mais prazerosa. Além do que, 

possibilitam: aliar a teoria e prática, a resolução de situações-problema, a reflexão sobre 

conceitos e a conexão com o cotidiano; desenvolvendo habilidades e atitudes que 

conferem argumentação, criticidade e protagonismo na aprendizagem. Tais atividades 

criam condições para que os estudantes questionem, testem suas hipóteses, 

investiguem e dialoguem com o professor e colegas acerca da modelagem dos 

fenômenos. Com isso, as atividades experimentais contribuem para o desenvolvimento 

do pensamento científico (CATELAN; RINALDI, 2018). 

 

2.2 A educação científica na perspectiva da alfabetização científica 
 

 No Brasil a educação científica foi de fato se consagrando em meados da década 

de 1930, quando então passou a fazer parte do currículo escolar. A partir desse período, 

foi instaurada uma grande preocupação com a apropriação da educação científica não 

somente por parte de educadores em ciências, mas também por diferentes profissionais 

que acreditavam que o conhecimento científico pudesse contribuir na formação de 

qualquer cidadão (SANTOS, 2007). 

 Embora na literatura sobre o ensino de Ciências haja uma pluralidade semântica 

em relação aos termos: letramento, alfabetização e enculturação científica, 

influenciados pelos distintos propósitos de grupos sociais, pesquisadores, sociólogos 

da ciência e também de profissionais que trabalham com a educação formal e não-

formal; em todos eles reside uma preocupação com os resultados práticos que o ensino 

de Ciências pode fornecer sobre a sociedade. 

 Pautados nessa discussão, destacamos que utilizaremos o termo “alfabetização 

científica” alicerçados pelos argumentos utilizados por Carvalho (2011) ao qual destaca 

uma preocupação pelo planejamento de um ensino que 

 
[...] permita aos alunos interagir com uma nova cultura, com uma nova 
forma de ver o mundo e seus acontecimentos, podendo modificá-los e 
a si próprio através da prática consciente propiciada por sua interação 
cerceada de saberes de noções e conhecimentos científicos, bem 
como das habilidades associadas ao fazer científico (p. 61). 

 

 Para tanto, são as ações desenvolvidas pelos docentes em cada etapa do ensino 

na escolarização que oportunizarão o alcance da alfabetização científica pelos 

estudantes. Diante disso, é importante considerar a faixa etária deles, visto que, deve 

haver uma adequação na maneira com que a Ciência será explorada, bem como o 

ensino nessas etapas. 
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 Nesse viés, a abordagem científica nos anos finais do Ensino Fundamental, 

necessita instigar a curiosidade dos alunos de forma a permitir a discussão e a 

construção de argumentos pelos mesmos, que mediados pelo docente, consigam 

levantar hipóteses e construir argumentos concisos para explicar o tema explorado. 

 Ainda que a formação futura de cientistas não seja o foco, é importante o 

investimento na constituição de cidadãos capacitados a pensar criticamente sobre os 

assuntos científicos e a fazer uso da Ciência sempre que necessário na compreensão 

dos fenômenos e de situações próximas do cotidiano dos alunos, abandonando a 

apresentação de conceitos isolados. Reforça-se assim, a formação de cidadãos não 

apenas para uma vida profissional, mas também para uma vida social, conscientes de 

que a aplicação dos saberes científicos gera consequências para o planeta e para a 

sociedade. 

 

3. Metodologia: Organização e atividades do projeto 
 

 Para realizarmos os diversos objetivos pretendidos com o projeto, o mesmo foi 

estruturado em vários momentos em que licenciandos, professores e estudantes da 

Educação Básica se envolvem. Nesses momentos, incluiremos os dez princípios de 

ensino que às autoras DeVries e Sales (2013) desenvolveram, como forma de promover 

a construção de conhecimentos por crianças. 

 

1) Momento de realizar estudos sobre as possibilidades de elaboração e de ensino da 

Física no Ensino Fundamental. 

  

 Compreendemos essa como a etapa essencial no projeto, visto que é quando 

adentramos nas pesquisas e estudos que abordam o ensino de Física para crianças. A 

discussão acerca do ensino de Física para crianças vem ganhando maior expressão 

nos últimos anos. Usando as palavras chaves “ensino de Física”, “criança”, “anos 

iniciais” e “ensino fundamental”, simultaneamente, podemos perceber a crescente na 

discussão da temática nos meios de divulgação acadêmicos. Na Figura 1, usando a 

plataforma Google Acadêmico como fonte de pesquisa, podemos visualizar os 

quantitativos de publicações referentes a temática nos últimos anos. 
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Figura 1 – Número de produções acadêmicas na última década. 

Fonte: As autoras 
 

 Alguns destes trabalhos, fomentam a justificativa no desenvolvimento desse 

projeto de extensão e da disciplina. Nestes trabalhos, são discutidas metodologias de 

ensino, recursos pedagógicos, bem como argumentação e a linguagem empregada 

para os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. 

 Nesse sentido, além das situações problemas, outras estratégias podem ser 

utilizadas, voltadas ao lúdico e a realidade do estudante. Dentre elas, pode-se citar 

desenhos, leituras de diferentes gêneros textuais, teatro, brincadeiras de faz de conta, 

experimentação, vídeos, jogos, simuladores, entre outras (de BRITES; MARQUES, 

2018; EIRAS et al., 2018). A escolha metodológica deve buscar aguçar a curiosidade 

das crianças e motivá-las a aprender sobre a temática escolhida, sempre levando em 

conta a forma com que o diálogo é construído, onde a linguagem deve estar adequada 

a faixa etária e ao contexto onde a criança está inserida. 

 Acerca das situações problemas, fora possível identificar que as crianças 

constroem inferências e enunciações para explicar os fenômenos observados muito 

próximos aos conceitos relacionados a Física (CAMPOS et al., 2012). Nesses 

argumentos, os estudantes buscam modelos explicativos para os fenômenos que 

observam. Colombo e colaboradores (2012), acrescentam que essas atividades 

desenvolvem habilidades que se referem a investigação, enquanto os participantes 

procuram resolver os problemas propostos e explicá-los, usando a linguagem simples e 

típica da sua idade. Os autores, concluem que o observado durante as atividades os 

conduzem a acreditar que as crianças já possuem maturidade para trabalhar acerca de 

alguns conteúdos de Física. 

 

2) Momento de conhecer o contexto da escola. 

 

 É importante ao realizar uma inserção em uma escola, com um público 

diferenciado daquele em que estamos acostumados a trabalhar, possuirmos o 
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entendimento de como se dá o processo de ensino e aprendizagem, como podemos 

realizar atividades que potencializam a compreensão dos fenômenos da natureza, entre 

outros motivos.  

 Discentes dos cursos de graduação, usualmente, estabelecem o contato com a 

escola durante seu estágio supervisionado obrigatório, realizado a partir do início da 

segunda metade dos cursos de Licenciatura. Neste período, o estudante realiza 

procedimentos que abarcam a observação e reflexão sobre o ambiente escolar, a 

prática docente de forma contextualizada. É no vínculo escolas e universidade que a 

prática profissional começa a ser constituída (BRASIL, 2002). Ao ocupar esses espaços 

o estudante em formação toma conhecimento acerca da comunidade onde a escola 

está inserida, dos projetos e processos pedagógicos da escola, das práticas dos 

professores regentes das turmas e dos seus futuros estudantes. Como afirma Spohr 

(2019): 

 
Admitimos como fundamental o período de iniciação à docência como 
espaço e tempo imprescindíveis para firmar atitudes de reflexão sobre 
a prática relacionada aos processos de ensino e aprendizagem. A 
prática reflexiva desenvolvida pelos sujeitos, iniciadas durante a 
formação inicial, deverão ser continuadas e aperfeiçoadas durante 
suas vidas profissionais, ressaltando a importância dos primeiros anos 
de prática docente, decisivos para a constituição de um professor 
reflexivo e crítico de suas práxis (p. 97). 

 

 Considerando esse movimento de iniciação à docência tão importante, é preciso 

pensar ações afirmativas que aproximem os estudantes de graduação da Educação 

Básica em outros momentos da sua formação, para além do estágio docência. É nesse 

âmbito, que projetos de extensão voltados a aproximar escola e universidade, se fazem 

tão importantes. Nessa primeira aproximação com a escola, os estudantes poderão 

conhecer as problemáticas enfrentadas pela comunidade, o contexto em que os 

estudantes estão inseridos, a linguagem empregada na sala de aula, as principais 

atividades desenvolvidas pelos professores, bem como os recursos pedagógicos 

empregados por este. Incentiva-se também que a infraestrutura da escola seja 

observada, reconhecendo os limites impostos pelo espaço físico e com o objetivo de 

repensar formas de realizar as atividades pretensas.  

 Em face ao desafio de ensinar Física para crianças, esse movimento de 

aproximar-se da escola e refletir sobre as potencialidades encontradas será 

fundamental para a continuidade do projeto, e também, para adequação da proposta à 

linguagem dos estudantes. 

 

3) Momento de elaboração de materiais didáticos e planejamento das oficinas didáticas 
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 Nessa etapa entendemos que os licenciandos irão iniciar o processo de reflexão 

sobre como querem trabalhar determinados conceitos de Física com os estudantes do 

Ensino Fundamental. Assim, é o momento em que deverão pensar em que ano do 

Ensino Fundamental vão querer realizar a atividade, qual o material didático é o mais 

adequado, quais às articulações que podem ser realizadas com conteúdos trabalhados 

nessa fase da Educação Básica e áreas do conhecimento. Os materiais elaborados 

ficarão disponíveis no LEMAFI, com roteiros sobre o uso, pois a ideia é que professores 

do município do Rio Grande possam ter acesso para utilizar em suas aulas de Ciências 

ou Física. 

 Nessa perspectiva, entendemos que três dos princípios de DeVries e Sales 

(2013) fazem parte desse momento: Explorar materiais para experimentar desafios e 

oportunidades de aprendizado; Motivar o interesse das crianças introduzindo materiais 

instigantes; e Criar um ambiente que inspire às crianças a ter ideias e descobrir como 

fazer algo. Quando os licenciandos, futuros professores, explorarem os materiais 

elaborados, estarão vivenciando a prática planejada e tendo sentimentos e emoções 

similares ao que os estudantes. Dessa forma, poderão repensar o material elaborado e 

complementar atividades que possam não ter ficado de acordo com os objetivos iniciais. 

 Em relação a segundo princípio, o licenciando deverá refletir se caso os 

estudantes percam o interesse em algum momento da atividade elaborada, sobre como 

poderá inserir outros materiais que a tornem instigante para aquele público. Dessa 

forma, é importante que o material didático elaborado tenha várias atividades que 

possam ser inseridas ao longo de sua aplicação. 

 Sobre o princípio que visa a criação de um ambiente que inspire às crianças a 

ter ideias e descobrir como fazer algo, significamos que é um processo em que os 

licenciados trabalharão com sua sensibilidade de perceber quais as decisões e 

estratégias são importantes de tomar naquele momento. De acordo com DeVries e 

Sales (2013, p. 82) “[...] um ambiente sociomoral cooperativo encoraja as crianças a 

estarem confiantes sobre experimentar suas ideias”. 

 Com isso, o planejamento do material e da oficina que será realizada com os 

estudantes do Ensino Fundamental é de suma importância. Além da reflexão e 

verificação de como esses materiais possibilitam um ensino e aprendizagem de forma 

prazerosa e divertida. 

 

4) Momento de execução das oficinas nas escolas parceiras. 

  

 Nessa quarta etapa significamos como o momento da prática, em que os 

estudantes irão trabalhar os materiais desenvolvidos e às oficinas planejadas com os 
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estudantes do Ensino Fundamental. Com isso, vários dos princípios elencados por 

DeVries e Sales (2013) são relacionados nesse momento. 

 Primeiramente, permitir que as crianças experimentem suas ideias, mesmo que 

incorretas, mas fazendo com que possam repensar suas contradições. Observar as 

ações das crianças para entender e/ou acessar seu raciocínio também faz parte dos 

princípios, de modo que se o professor realizar suas perguntas para o estudante a partir 

da observação do que o mesmo fala ou faz, estará mais próximo do raciocínio dele. 

 Outro ponto importante é o incentivo ao raciocínio das crianças, através da 

intervenção com questões e comentários. De acordo com DeVries e Sales (2013, p. 89) 

“[...] o professor construtivista intervém para focar o raciocínio da criança em algo que 

ela não havia pensado antes” que pode acontecer através de cinco formas: Perguntar 

por previsões; sugerir novas possibilidades de experimentação; ajudar às crianças a se 

tornarem mais conscientes do que fazem; fornecer contraexemplos quando as 

conclusões das crianças contiverem pseudoconceitos; incentivar as crianças a indagar 

sobre as causas físicas. 

 Além disso, o professor tem que tomar cuidado para não insistir se a criança não 

responder a uma intervenção, pois as crianças precisam de tempo para refletir sobre as 

atividades e às ações realizadas sobre elas. Dar suporte ao trabalho das crianças com 

representações e discussões é uma “[...] oportunidade de refletir, enriquecer seu 

conhecimento e compartilhar suas ideias com os outros” (idem, p. 98). Nesse processo 

de compartilhar seus princípios há a promoção da interação social, importante para a 

construção do conhecimento pelo estudante. 

 E no ensino de Física para o Ensino Fundamental se torna mais fácil promover 

a integração com às áreas do currículo nas atividades propostas, visto que dependendo 

do período de trabalho, ainda temos a disciplina de Ciências. Caso a atividade ocorra 

nas séries finais do Ensino Fundamental podemos articular a Física com outras 

disciplinas das Ciências da Natureza, tornando o aprendizado interdisciplinar e não 

fragmentando o ensino e o aprendizado.  

 

5) Momento de avaliação e autoavaliação das atividades realizadas nas escolas. 

 

 A avaliação é processo importante no desenvolvimento de qualquer atividade. 

Nesse projeto, incentivamos a escrita (MARQUES, 2006) como forma de refletir sobre 

os diferentes momentos que perpassam a realização das atividades: planejamento, 

execução e conclusão. 

 Incentiva-se a escrita de narrativa para registrar todas as etapas do processo. É 

preciso estimular os estudantes a refletirem sobre os pontos exitosos e aqueles que 
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necessitam de reestruturação, tanto relativo as interações com os estudantes, quanto 

acerca dos recursos utilizados. Objetivamos a maturação dessa escrita, ao estimular a 

interlocução com autores estudados durante o processo, para que o estudante possa 

fazer pesquisa a partir da sua própria prática docente.  

 Acreditamos que as narrativas, compartilhadas entre os colegas e com os 

professores, possam criar uma situação de aprendizagem onde os estudantes 

constroem conhecimentos a partir da realização das suas atividades, exercitando sua 

capacidade crítica e refletindo sobre suas práticas. 

 

4. Considerações finais e perspectivas 
 

 Ensinar Física para crianças não é algo muito recorrente no Ensino 

Fundamental. Essa questão está relacionada principalmente com a formação do 

professor que trabalha na disciplina de Ciências nessa etapa da Educação Básica, 

usualmente professores de Biologia. Nesse sentido, esse projeto de extensão tem por 

finalidade desenvolver materiais e oficinas didáticas na área do ensino de 

Ciências/Física para o Ensino Fundamental, de modo a tornar o ensino e a 

aprendizagem nessas disciplinas prazeroso e divertido. Ao mesmo tempo que envolve, 

além da extensão, ensino e pesquisa.  

 Com isso, nos desafiamos em ir além somente da disciplina proposta no curso 

de Licenciatura em Física, mas por meio da extensão, na prática e no contato com os 

estudantes do Ensino Fundamental vivenciarmos a docência da Física para esse 

público. Para tal, foram estabelecidas diferentes etapas durante o projeto, iniciando 

pelos estudos envolvendo o ensino de Física para crianças do Ensino Fundamental, 

seguido da aproximação da escola, conhecimento e apropriação de linguagem e 

metodologias para ensino de crianças, realização das oficinas e, por fim, avaliação e 

autoavaliação. 

 Apesar da idealização do projeto voltar-se ao ensino de Física para crianças do 

Ensino Fundamental, precisamos ter em mente a modalidade de Educação de Jovens 

e Adultos (EJA). Em futura oferta da disciplina e nova realização do projeto de extensão, 

nos propomos a “mergulhar” nesse outro público alvo, jovens adultos que cursam 

ciências. Dessa forma, podemos buscar responder algumas indagações, tais quais: 

Quais recursos pedagógicos podem motivá-los? Qual metodologia é mais adequada a 

sua faixa etária? Qual a linguagem adequada a esse público alvo? Compreendemos 

que é necessário espaço e estudo para adentramos no trabalho com a EJA. Muitos 

mergulhos e mergulhadores estão por vir nesse oceano de diversão e aprendizados. 
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1. Origens e perspectiva teórica dos Ciclos Formativos 
 

 Para a melhoria da qualidade da educação científica no Brasil, a formação 

permanente/continuada dos professores que atuam nessa área é indispensável (CRUZ; 

COSTA, 2017). Por isso, existe uma inquietação em saber de que forma se dá a 

formação e, sobretudo, quais são as metodologias mais inovadoras que são utilizadas, 

sabendo que, teoria e prática durante a formação inicial e, principalmente, continuada 

devem ser constantemente revisadas e atualizadas (IMBERNÓN, 2010). Tendo em vista 

tais prerrogativas, apresentamos no presente capítulo uma experiência formativa que 

completa 10 anos de encontros formativos de forma ininterrupta. Viva o Ciclos 

Formativos em Ensino de Ciências!  

 Partimos da compreensão de que os momentos de formação continuada não 

devem ser compreendidos como atividades ou cursos isolados para o aperfeiçoamento 

de técnicas e de novos conhecimentos, pois “a formação de professores não se constrói 

por acumulação [...], mas, sim, através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as 

práticas e de reconstrução permanente de uma identidade profissional” (NÓVOA, 1995, 

p. 25). Tal movimento formativo dialoga com o que Maldaner (2006) aponta como 

inerente ao processo de formação do professor, da sua capacidade de “refletir a respeito 

de sua prática de maneira crítica, de ver sua realidade de sala de aula para além do 

conhecimento na ação e de responder, reflexivamente, aos problemas relacionados à 

profissão docente” (MALDANER, 2006, p. 206). 

 Nessa direção, afirmamos que promover espaços formativos que instiguem os 

professores a um posicionamento crítico reflexivo vem sendo um desafio da formação 

continuada. Na busca por instigar o hábito reflexivo dos professores muitos grupos estão 
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apostando em modelos que primam pela perspectiva da Investigação-Ação (IA) (KARR; 

KEMMIS,1988), integrando ensino, pesquisa e extensão. 

 
A investigação-ação é, simplesmente, uma forma de indagação auto 
reflexiva que coloca os participantes em situações sociais com objetivo 
de melhorar a racionalidade e a justiça de suas próprias práticas, o seu 
entendimento em relação às mesmas e as situações dentro das quais 
elas se encaixam. No terreno da educação, a investigação-ação é 
utilizada para o desenvolvimento curricular, [...] o melhoramento de 
programas de ensino (CARR; KEMMIS, 1988, p.174 [tradução 
própria]).  
 

 Como forma de ampliar a compreensão acerca da IA apontamos a Investigação-

Formação-Ação (IFA) apresentada por Güllich (2013) e que contempla o processo 

formativo vivenciado, por meio de investigação sobre a própria prática/pesquisa e sobre 

a ação docente, caracterizando-se em um momento de formação para os professores, 

pois conforme Bremm e Güllich (2018, p.150) 

 
o processo de IFA ocorre na perspectiva da reflexão crítica como uma 
metodologia formativa, que possibilita a construção e reconstrução do 
ideário docente, em que professores em formação inicial ou 
continuada, durante a reflexão, estão pesquisando sobre as próprias 
práticas e assim passam a perceber o seu próprio caminho evolutivo. 

 

 Considerando tal perspectiva teórica, do movimento formativo pelo processo de 

IFA, no ano de 2010, na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) campus Cerro 

Largo-RS, deu-se início a um Programa de formação continuada denominado Ciclos 

Formativos no Ensino em Ciências e Matemática, que integra o Projeto: Ciclos 

Formativos em Ensino de Ciências, o qual é objeto de análise no presente capítulo. O 

Programa consistiu numa iniciativa do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino de 

Ciências e Matemática (GEPECIEM) articulado a projetos de ensino, pesquisa e 

extensão (Programa de Educação Tutorial –PETCiências; Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID e Residência Pedagógica) e contempla os cursos 

de Licenciatura em Ciências Biológicas, Química Licenciatura e Física Licenciatura 

(GÜLLICH; HERMEL; BULLING, 2015). 

 A referida ação formativa tem ocorrido de forma ininterrupta desde o ano de 

2010, com a construção de um coletivo que articula universidade e escola, trazendo 

professores da Educação Básica da região das Missões-RS, licenciandos dos cursos 

de Ciências Biológicas, de Física e Química da UFFS Campus Cerro Largo e, 

professores formadores que atuam como docentes no Ensino Superior na UFFS. 

Propiciando a “[...] interação de licenciando e professores, favorecidos pela organização 

metodológica do trabalho de investigação-ação, permite novas significações para 
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situações específicas ligadas ao ensino da área” nas palavras de Maldaner et al (2007, 

p.73). 

 Tal grupo apresenta diferentes perspectivas teóricas e se volta para o tripé 

ensino, pesquisa e extensão e por meio desse coletivo constitui um grupo interativo que 

valoriza o compartilhamento de ideias, a troca entre pares, o diálogo e a colaboração 

(LEITE, 2017) que implica na participação interativa de professores em diferentes 

contextos de formação.  

 Ainda, Leite (2017) ao investigar tal contexto formativo diz que o percurso de 

investigação acontece a partir das escritas que são propostas, dos diálogos, das 

participações em eventos. Nesse espaço os professores compartilham suas 

experiências e situações vivenciadas em sala de aula num movimento que a autora 

(2017, p. 59), com base em Carr e Kemmis (1988), aponta como sendo uma espiral auto 

reflexiva que consiste em planejamentos, ações, observações e reflexões na qual os 

participantes discutem possibilidades de reconstruir e realizar novas ações 

(re)significando a sua prática.  

 Nesse sentido Güllich, Hermel e Bulling (2015) trazem a importância de 

reconhecer como as práticas estão sendo estabelecidas a partir desses espaços de 

formação, isto é, sempre pensando o modelo da IA como uma perspectiva para a 

formação de professores, por meio do processo interativo, da pesquisa, do 

compartilhamento de práticas e da reflexão na e sobre a ação. 

 Para tanto, há uma atenção para oportunizar trocas de experiências, de práticas 

pedagógicas a fim de oportunizar a atualização conceitual, de processos tecnológicos e 

de inspirar o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas por meio de estratégias 

de ensino de Ciências com foco no ensino por investigação, pesquisa na escola, 

resolução de problemas, educar pela pesquisa, metodologias ativas, a fim de promover 

a inovação curricular e a melhoria da qualidade na Educação Básica e no Ensino 

Superior, considerando os professores formadores que participam dos Ciclos, por meio 

de práticas de ensino inovadoras, visando melhorar os índices de desenvolvimento da 

Educação Básica a médio e longo prazo e qualificar o ensino de Ciências.  Segue uma 

descrição da organização dessa vivência formativa. 

 

2. Modos de organização da formação 
 

 Os Ciclos Formativos em Ensino de Ciências, ocorre de forma ininterrupta desde 

2010, sendo livre a adesão dos participantes. O grupo tem funcionamento local, os 

encontros são realizados no Auditório da Unidade Seminário da UFFS campus Cerro 

Largo/RS e acontecem uma vez ao mês, momento em que são discutidas diversas 
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temáticas que tenham relação com a formação docente e o ensino de Ciências, por 

meio de estudos teóricos, análise de práticas e do contexto escolar dentre outras 

modalidades didáticas e temáticas de fundamental importância na contemporaneidade.  

Os temas dos encontros são alternados entre questões teórico-metodológicas do 

ensino, temas específicos em Ciências, oficinas e/ou sistematização/socialização de 

práticas pedagógicas. Ao longo dos anos, visando o movimento de investigação na e 

sobre a prática, a escrita sempre foi utilizada como forma de sistematização de 

aprendizagens e de experiências, como por exemplo, escrita de relatos, diário de bordo, 

publicações em revistas e eventos da área.  

 A condução das temáticas se dá através do convite a um professor podendo ser 

este um professor formador da UFFS, um professor da Educação Básica participante 

dos Ciclos Formativos ou, um convidado externo, dependendo da temática. O Professor 

convidado é responsável pela atividade do encontro e escolhe a forma com que irá 

trabalhar para desenvolver a temática, sempre primando pelo diálogo num movimento 

que instigue a interação e a reflexão de forma crítica. 

 Ainda, destacamos que os professores formadores têm reuniões mensais para 

planejamentos das atividades dos encontros formativos, nos quais são definidas as 

temáticas formativas, o professor a ser convidado e/ou a organização do encontro como 

um todo, por exemplo, realização de oficinas, por socialização de práticas, pela escrita, 

leitura. Também realizam visitas sistemáticas às escolas em que atuam os professores 

da Educação Básica participantes do grupo, para compreensão da realidade. 

 O Ciclo Formativo também conta com bolsistas que são responsáveis por 

elaborar o convite, controlar a lista de frequência, realizar a gravação dos encontros em 

áudio e posterior transcrição dos mesmos para que estes possam ser utilizados como 

ferramentas de avaliação e de pesquisa sobre o coletivo de formação, facilitando assim 

as ações e o planejamento dos professores formadores que conduzem o processo. 

 Como forma de avaliação, é realizado o uso de questionários para conhecer a 

formação dos participantes e sua atuação, as expectativas que eles têm com o coletivo, 

bem como, as suas concepções e indicações sobre diversas temáticas. Outro fator que 

serve como parâmetro para a avaliação do grupo é a produção de escritas, geradas ao 

longo dos encontros e que culminam em trabalhos para eventos, como resumos e 

relatos de experiências, que apontam indícios acerca da qualidade da formação.  

 De um modo geral, o Projeto é considerado satisfatório se 60% dos participantes 

permanecerem no grupo e se ao longo de seu funcionamento forem sendo realizadas 

novas adesões à proposta de formação (GÜLLICH; HERMEL; BULLING, 2015). Assim, 

a frequência nos encontros também serve de parâmetro para avaliação da qualidade do 

processo formativo. Todos os participantes que tenham no mínimo 75% de frequência 
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nos encontros do coletivo de formação são certificados em até 120 horas. Segue um 

diálogo mais qualitativo retratando referenciais teóricos que conduzem as escolhas do 

grupo. 

 

3. Participantes, temáticas formativas e instrumentos de escrita 
 

 O grupo segue o princípio da tríade interativa descrita por Zanon (2000), 

portanto, fazem parte deste coletivo, conforme já especificado anteriormente, 

licenciandos dos cursos de Ciências Biológicas, Física e Química da UFFS, professores 

da Educação Básica da região missioneira do Rio Grande do Sul e, Professores 

Formadores da UFFS. 

 Conforme Güllich, Hermel e Bulling (2015) essa capacidade de reunir 

professores em diferentes graus de formação garante uma articulação entre a formação 

inicial, continuada e a formação de professores formadores de maneira compartilhada. 

Essa troca de saberes tem contribuído muito para qualificar a prática de professores 

que já atuam e de professores que estão ingressando nos Estágios Curriculares 

Supervisionados, ou aos bolsistas de Programas como PETCiências, PIBID e, mais 

recentemente em 2018, o Residência Pedagógica, por exemplo. 

 No ano de 2019, havia em torno de 140 participantes, sendo que esse número 

variou muito de acordo com a adesão ao grupo que teve algumas alterações de um ano 

para outro. Um fator que interferiu no número de participantes está relacionado às 

secretarias municipais e direções de escola, que atuam como parceiros externos, os 

quais liberam os professores para a participação da ação formativa através de 

adaptações na carga horária. Ainda, a questão do quantitativo de bolsistas dos 

Programas (PETCiências, PIBID e Residência Pedagógica), de pesquisa e demais 

licenciandos que aderem ao Ciclos.  

 Nesses dez anos de desenvolvimento dos encontros formativos muitas foram as 

temáticas formativas abordadas, entre elas, podemos citar: Currículo no Ensino de 

Ciências, Ensino por investigação, Educar pela pesquisa, Experimentação no Ensino de 

Ciências, Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), Meio Ambiente, 

Metodologias e Concepção de Avaliação, Inclusão Social, Modelos didáticos, 

Metodologias Ativas, Divulgação Científica, Linguagem e Formação de Conceitos no 

Ensino de Ciências, Coletivo de Formação, Escrita e Leitura na Formação e no Ensino 

de Ciências, entre outros. 

 Também foram utilizados diversos instrumentos de escrita, isso porque a 

atividade docente acaba por exigir diferentes necessidades formativas, desde domínio 

do conteúdo até aspectos que influenciam diretamente ou indiretamente na prática 
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educativa. Assim sendo, a carreira docente exige processos de construção e 

reconstrução e, portanto, pôr em prática e refletir diante desta através da escrita, por 

exemplo, supõe um processo de expressão e objetivação do pensamento, permitindo 

um recurso de tomada de consciência de si mesmo e de suas ações (CATANI et al., 

2000) constituindo-se um movimento de IFA.  

 O Diário de Bordo (DB) teve predomínio nos anos iniciais do Projeto (2010-2014) 

e seu papel foi crucial ao iniciar os participantes na prática da escrita. Pois, adquirir o 

hábito reflexivo pode parecer difícil e passa, de acordo com Porlán e Martin (1997) por 

vários processos, desde uma escrita inicial, que tende a ser mais descritiva e simplista, 

a qual está limitada ao detalhamento das aulas e aos procedimentos de organização, 

num tipo de escrita que apenas indica a ação. Mas à medida que a mesma vai sendo 

apreendida, vai se tornando constitutiva da formação e, quem escreve passa a realizar 

uma escrita mais reflexiva, vai se posicionando frente à escrita num diálogo teórico e 

prático e com isso, torna-se um valioso instrumento de investigação acerca da prática. 

Alarcão (2010) nos ajuda a compreender este fenômeno ao sugerir perguntas 

norteadoras para a escrita: “O que aconteceu? Como? Onde? Por quê? O que senti? O 

que penso sobre o que aconteceu?” (ALARCÃO, 2010, p. 57), essas perguntas levam 

o professor a descrever e, por fim, qualificando o diálogo por meio da leitura e estudo 

passa a analisar a sua prática e, com isso, ocorre o processo reflexivo. 

 O DB é um espaço no qual os professores em formação descrevem as suas 

ações e a partir da descrição passam a analisar e explicitar a sua prática refletindo sobre 

os seus problemas, sendo, portanto, considerado um instrumento de pesquisa, ação e 

reflexão (PORLÁN; MARTÍN, 2001). Com isso, apontamos que tal instrumento de 

escrita é relevante para a formação continuada de professores, pois a IA é favorecida 

pelas narrativas escritas no DB, pois: “possibilita, durante a formação, a organização do 

pensamento, a retomada de experiências vividas, por isso os licenciandos podem iniciar 

o processo de reflexão das próprias práticas” (BREMM; GÜLLICH, 2018, p. 140) 

desencadeando crescimento pessoal e desenvolvendo a identidade docente, como 

ressalta Güllich (2013, p. 300) 

 
no que concerne à investigação-ação (IA), os diários de bordo 
adicionam ao potencial formativo do processo, dado pelo diálogo 
formativo, a perspectiva da constituição dos docentes, como um 
processo de desenvolvimento profissional, daí investigação-formação-
ação. Pela escrita reflexiva, o professor investiga sua prática, reflete, 
desenvolve-se. 

 

 No processo formativo que apresentamos, a análise das escritas de narrativas 

no DB deu origem a escrita de resumos, relatos de experiências e até mesmo de artigos 
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de pesquisa que foram realizados com coletas de dados nos Diários de Formação (DF), 

a respeito da compreensão de conceitos por parte dos participantes e também acerca 

da evolução nos níveis de reflexão dos participantes (BREMM; GÜLLICH, 2018). As 

pesquisas demonstraram que o DB possui papel importante para o avanço reflexivo e 

que muitos participantes conseguiram avançar chegando a níveis de reflexão crítica.  

 Ao passo que pesquisas apresentam a importância que o DB tem para o avanço 

reflexivo, é possível inferir que o mesmo não é simplesmente um instrumento para 

descrever acontecimentos, pois ao conter as narrativas dos professores este se torna 

um espaço de formação que constitui o sujeito professor (IBIAPINA, 2008).  

 A cada ano realizamos no grupo de formação a escrita de relatos de experiências 

(pela maioria dos participantes) sob forma de resumos, estes resumos foram 

sistematizados durante os encontros de formação e, posteriormente submetidos e 

apresentados no Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SEPE) realizado pela 

UFFS, bem como a escrita de capítulos de livros, sendo publicado na forma de e-book 

e outros organizados pelo PETCiências. 

 Um dos exemplos ocorrido em 2017 foi a publicação de relatos de prática dos 

participantes dos Ciclos Formativos na forma de e-book (volume I e II)21, com mais de 

80 relatos construídos individual, mas apoiados e discutidos coletivamente. Portanto, 

nos orgulha dizer que os Ciclos Formativos em Ensino de Ciências constituem e vem 

constituindo histórias de vida sobre a profissão da docência. 

 Recentemente, entre os anos de 2018 e 2019, foi proposto a todos os 

participantes a elaboração de um relato de experiência sobre uma prática ou ação 

desenvolvida. Sendo proposto também, uma socialização das escritas ao longo de 

quatro encontros presenciais através de uma roda de conversa, sobre a forma como se 

deu a construção do relato. No sentido de que: “A experiência, quando escrita, favorece 

a reflexão a respeito do fato narrado, logo, o desafio que se estabelece é o de escrever 

sobre a experiência da docência (DORNELES, GALIAZZI, 2012, p.258). Além disso, 

houve a troca de leitura entre pares, de modo a propiciar sugestões e ideias para que 

no final alguns desses relatos fossem publicados em uma edição especial da Revista 

Insignare Scientia (RIS)22, intitulada “Ciclos Formativos em Ensino de Ciências”.  

 
21 http://www.editorafaith.he.com.br/ebooks/grat/relatos1.pdf 
http://www.editorafaith.he.com.br/ebooks/grat/relatos2.pdf 
22 A RIS é fruto de ações de um grupo de professores da Universidade Federal da Fronteira Sul, 
campus Cerro Largo-RS da área de Ciências da Natureza e suas tecnologias e que estão 
vinculados ao GEPECIEM e ao Programa de extensão Ciclos Formativos, bem como ao 
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências (PPGEC) da UFFS. Apresenta diferentes 
temáticas e proposições que estão indicadas ao longo das sessões. 
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 De início, foi solicitado aos participantes que escolhessem seus temas e então 

enviassem aos organizadores do Ciclos o título de seu relato. Em seguida, para facilitar 

a socialização e, também por se tratar de um grupo muito grande, os participantes foram 

separados em sete grupos, conforme a temática de cada um, sendo que três grupos de 

Práticas de Ensino dialogavam acerca do uso de diferentes metodologias pedagógicas 

vivenciadas na Educação Básica; um grupo de Práticas estava relacionado ao PIBID e 

ao PETCiências, apresentando vivências e experiências de bolsistas e voluntários 

nesses dois Programas; um grupo de Relatos das Práticas como Componente 

Curricular que, em sua maioria, contava com licenciandos que escreveram relatos para 

refletir acerca de sua formação inicial, visto que ainda não haviam lesionado; um grupo 

com a temática Constituição Docente relatando a importância da formação continuada, 

principalmente as vivências no Ciclos Formativos, bem como, a formação inicial e, um 

grupo com a temática Espaços Formativos da Docência que continha relatos de 

monitorias, conselhos de classe, gestão escolar, entre outros. 

 Esses relatos apresentaram impasses e desejos formativos de quem já atua na 

docência e de quem está iniciando a caminhada. Tratam em especial de práticas 

elaboradas por alunos que passaram por projetos de ensino como: PIBID, PET e 

Residência Pedagógica, além dos Estágios Curriculares, bem como vivências de 

professores formadores da UFFS e da Educação Básica em seus diferentes contextos.  

 Para o ano de 2020 utilizaremos como instrumento de escrita a elaboração de 

práticas de ensino, de proposições, as quais serão publicadas em livro impresso com 

recurso de pesquisa aprovado. Tal proposta de escrita está aliada ao projeto Ciências 

na Escola, que amplia a discussão de novos caminhos para a Educação e Ensino da 

nossa área, bem como a forma como diferentes professores têm trabalhado dentro das 

salas de aula. Além disso, oportuniza produção, sistematização e investigação da 

própria prática, fazendo com que através da escrita e compartilhamento de saberes com 

os demais participantes, inclusive professores em formação e formadores, haja um 

enlace de gerações possibilitando pensar novas metodologias, novas propostas, novas 

ideias e assim reformular a prática (PERSON; BREMM; GÜLLICH, 2019).  

 As diferentes temáticas, as múltiplas modalidades de escrita que tem tornado 

possível o processo de IFA junto ao Ciclos Formativo indicam por meio de pesquisas 

(GÜLLICH, 2013; KIEREPKA; GÜLLICH, 2017; LEITE, 2017; PERSON; BREMM; 

GÜLLICH, 2019) que o processo de formação vivenciado possibilita que os participantes 

se assumem como protagonistas da sua formação. E, de modo especial, o processo de 

escrita na e sobre a prática que é vivenciado indica a potencialidade de tal prática como 

constitutiva da formação do professor por meio da investigação da prática, pois a escrita 
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incita um movimento de reflexão e de investigação constituindo-se precursora do 

processo de IFA preconizado no Ciclos Formativos. 

 

4. Conclusão 
 

 Nesse conjunto de ações que se propagam ao longo desses 10 anos, foi e é 

possível observar o desenvolvimento da educação com ênfase no ensino de ciências. 

Apesar de saber que a formação é um processo cíclico e em espiral e que apresenta 

diferentes formas de compreensão e de pensamentos, formar e formar-se 

continuamente também nos faz pensar constantemente.  

 Seja por meio da teoria, da prática, da pesquisa, ensino e/ou da extensão, o 

futuro professor, o professor formador e o professor da Educação Básica, pode 

conhecer a realidade e preconizar finalidades para modificá-la, estabelecendo planos 

de ação e avaliação que objetivam comumente a aprendizagem dos alunos.  

 Por meio de interações, a IFA propicia para além da IA, uma maior reflexão 

formativa que resulta em criticidade, isto é, constituir sujeitos mais críticos e autônomos 

com base no que vivenciam durante os encontros dos Ciclos (GÜLLICH; HERMEL; 

BULLING, 2015). De certa forma, acatar um Projeto de extensão que visa a formação 

continuada de professores e que também integra ensino e pesquisa, acaba por 

fortalecer a reflexão sobre a prática, invertendo assim, modelos tradicionais de 

investigação (SANTOS et al., 2006). 

 Inicialmente atendemos uma demanda regional e, hoje em dia, após 

observarmos várias conquistas e vê-las tornar-se de longo prazo, buscamos extrapolar 

os limites, pondo em prática as ações superando o praticismo. Nesse sentido, 

ressaltamos a importância de saber fazer e porquê se está fazendo, sempre buscando 

maximizar os objetivos e ampliar a atuação do projeto. Com isso, destacamos que é 

primordial que mais pesquisas sejam realizadas e que acompanhem de forma crítica o 

processo formativo vivenciado num movimento de interação pesquisa-ensino-extensão 

tão preconizado nas nossas instituições de Ensino Superior. 

 Por ora, também sabemos que o Projeto aqui descrito fez com que muitos 

professores da Educação Básica retornassem aos estudos, ingressando em pós-

graduações, especializações e mestrados e, portanto, destacamos a importância do 

desenvolvimento de ações voltadas para a formação de professores e para a sua 

qualificação profissional. E, por fim, apontamos que são essas ações, que visam atender 

necessidades apontadas a partir das práticas dos professores, das múltiplas vivências 

do coletivo tendo como aporte os fundamentos da IFA que estão trazendo bons 

resultados para o ensino, a pesquisa e a extensão. 
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1. Introdução 
 

 O século XXI encontra-se em meio a uma grande revolução social e cultural 

balizada pelo desenvolvimento da tecnologia que vem transformando a forma de 

pensarmos e fazermos ciência. Este fato, implica em uma crescente preocupação com 

o ensino de Ciências no Brasil, especificamente, sobre o uso de tecnologias em 

processos educativos. 

 A temática sobre as tecnologias e a cultura digital emerge em nosso trabalho no 

sentido de entendermos que o processo de ensinar e de aprender pode ser realizado 

por meio da cultura dos estudantes e de seu contexto. Mas qual a relação disso com a 

Educação? Para Veiga-Neto (2004), Educação é um conjunto de práticas sociais cujo 

objetivo principal é trazer os sujeitos para uma determinada cultura que já existe e poder 

transformá-la para que estes consigam conviver em uma sociedade. 

 Então, partimos nossa discussão dos seguintes questionamentos: Quando e por 

que nos apoiarmos da educação científica e tecnológica para produzir conhecimento? 

Que impacto isso pode ter na cultura de uma sociedade e nos processos educacionais? 

Como a tecnologia digital pode contribuir para as transformações da sociedade e das 

ações educativas? 

 Estes questionamentos são algumas inquietações que nos perturbam23 e que 

queremos ao longo desse trabalho problematizar e, talvez encontrar respostas, ou 

ainda, apontar caminhos. Ademais, nossa intenção com este trabalho é de compreender 

a concepção dos professores da Educação Básica sobre como vislumbram a prática 

pedagógica apoiada em uma perspectiva problematizadora do uso da tecnologia no 

 
23 É quando “um domínio de interações possíveis desencadeiam no sistema mudanças de 
estado” (MATURANA, 2016, p. 3). 
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espaço educativo, e como ela pode potencializar o desenvolvimento de feiras de 

ciências a fim de provocar em seus estudantes questionamentos que os levem a 

desenvolver investigações científicas no contexto da escola e de sua comunidade. 

 Assim, a partir dessas problematizações o objetivo deste trabalho é apresentar 

o conversar de professores acerca das reflexões sobre os desafios e potencialidades 

de ensinar Ciências em uma Cultura Digital24. Para tanto, compreendemos a cultura 

digital como um conviver em que os indivíduos, em acoplamento com a tecnologia e 

com a construção do conhecimento, convivem através de fluxos dinâmicos de 

interações (SILVEIRA, 2017).  

 Assim, a fim de viabilizar o objetivo supracitado e as relações com a cultura 

digital, discutimos a seguir sobre a formação de professores de Ciências e logo na 

sequência evidenciamos o processo metodológico adotado explicitando o instrumento 

gerador dos registros. 

 

2. A formação de professores de Ciências em uma perspectiva tecnológica 
 

 Pensar na constituição das Ciências é uma forma de buscarmos explicar e 

compreender, em princípio, a realidade. Para Maturana (2009), produzir ciência está 

ligado a curiosidade de quem investiga, de quem busca explicar algo, pelo qual essa 

explicação é validada por critérios em um domínio de realidade. Diversas áreas do 

conhecimento ou disciplinas se debruçam acerca dos mais diversos fenômenos 

convertendo-os em objetos de estudo, assim como a própria ciência tornou-se um 

campo de problematização. Desse modo, a constituição da ciência pode ocorrer por 

meio de relações complexas, influenciada muitas vezes pelas mudanças de 

comportamentos sociais e históricos que fazem com que as indagações se multipliquem 

e se diversifiquem considerando-a não como uma verdade única e absoluta, porém 

distinta e questionável. Tendo como base esses pressupostos, precisamos questionar 

o próprio modelo de currículo das licenciaturas em ciências que compõem os cursos de 

Ensino Superior, assim como a estrutura curricular e pedagógica do ensino de Ciências 

na Educação Básica. 

 A reforma educacional proposta com base nos parâmetros e orientações 

curriculares (BRASIL, 2000; 2002a; 2006; 2015), bem como o documento mais atual 

fortalecido pelo estabelecimento de uma Base Nacional Comum Curricular – BNCC 

(BRASIL, 2018) apontam para uma reestruturação dos programas escolares, 

 
24 Compreendemos a cultura digital como um conviver que se estabelece pela interatividade nas 
diferentes interfaces (AVAs; fóruns; chats; entre outras). 
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principalmente por esta última, indicar itinerários formativos como mecanismo que 

“potencializará” autonomia na escolha dos estudantes. Embora, esse processo de 

escolha dos estudantes na trajetória escolar esteja sendo problematizado e os 

procedimentos sobre a implementação da própria BNCC estejam ainda nebulosos, é 

preciso reconhecermos a necessidade de repensarmos os processos de ensinar e de 

aprender a partir da contextualização, da interdisciplinaridade e da experimentação, ao 

mesmo tempo em que são construídos valores capazes de balizar a formação de 

professores em uma perspectiva da autonomia do pensamento e da ética. De acordo 

com as Diretrizes Curriculares para a formação de docentes para a Educação Básica 

(BRASIL, 2002b) 

 
as novas tarefas atribuídas à escola e a dinâmica por elas geradas 
impõem a revisão da formação docente em vigor na perspectiva de 
fortalecer ou instaurar processos de mudanças no interior das 
instituições formadoras, respondendo às novas tarefas e aos desafios 
apontados, que incluem o desenvolvimento de disposição para 
atualização constante de modo a inteirar-se dos avanços do 
conhecimento nas diversas áreas, incorporando-os, bem como 
aprofundar a compreensão da complexidade do ato educativo e sua 
relação com a sociedade (p. 10-11). 

 

 Frente a essas demandas, a própria BNCC (2018) aponta que é impossível 

pensar em um ensino de Ciências na atualidade sem reconhecer os diferentes papéis 

da tecnologia no desenvolvimento da sociedade. As tecnologias, podem possibilitar a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas, mas, por outro lado, podem ampliar as 

desigualdades sociais e a degradação do ambiente. Por isso, é importante a discussão 

sobre sua produção e seu uso, tanto na formação de professores quanto no ambiente 

escolar, para que todos tenham a noção de que o conhecimento científico e a tecnologia 

digital são elementos centrais no posicionamento e na tomada de decisões frente aos 

desafios éticos, culturais, políticos e socioambientais. 

 Assim, podemos estar contribuindo para a formação de sujeitos reflexivos, 

agentes de seu saber, atentos as demandas da contemporaneidade. Ademais, 

compreendemos que o conhecimento científico e tecnológico é resultado de uma 

construção humana (SILVEIRA et al., 2019). Em virtude disso, cabe a todos e todas o 

papel de analisar os próprios saberes e atualizá-los recorrentemente, posicionando-se 

criticamente no que se refere o desenvolvimento e a apropriação tecnológica, 

assumindo uma postura ética para o exercício da sua profissão e da cidadania. 

 

3. Processo metodológico 
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 Ao longo de nossa caminhada como observadores implicados no ensino de 

Ciências compreendemos e valorizamos os diferentes pontos de vista dos estudantes 

sobre a docência e as práticas pedagógicas, em especial, sobre ensinar Ciências na 

Educação Básica. Sabemos que a formação de professores não se reduz somente as 

experiências vivenciadas na graduação, pois constituir-se professor implica em um 

processo recorrente e recursivo, permeado por subjetividades e dimensões 

socioculturais que influenciam o modo de agirmos, vivermos e compreendermos à 

docência (FONSECA et al., 2019). 

 Por isso, como forma de compreendermos as implicações da formação de 

professores de Ciências no sentido de vislumbrar a cultura digital em suas ações 

educativas, partimos da construção da oficina online intitulada “Tecnologias e Cultura 

Digital”, que fez parte do Curso de Formação da Feira de Ciências da Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG, no ano de 2019. O curso busca promover a formação 

continuada de professores da Educação Básica para que a pesquisa contribua de forma 

significativa nas práticas educativas e no avanço do ensino de qualidade, bem como 

contribua para uma formação voltada à utilização de tecnologias e outras metodologias 

nas salas de aula. 

 Nossa oficina online foi constituída por um fórum na plataforma Moodle que 

buscou problematizar os desafios e as potencialidades de ensinar Ciências em uma 

Cultura Digital. Dos 92 cursistas, participaram especificamente do fórum de 

“Tecnologias e Cultura Digital”, 35 professores da Educação Básica com formações de 

diferentes áreas de conhecimento, entre elas, Biologia, Física, Matemática e Química. 

No fórum disponibilizamos a Figura 1 e solicitamos aos cursistas que a analisassem. 

 

 
Figura 1 - charge representando um modelo de ciência 

Fonte: https://pt-static.z-dn.net/files/d4f/4fa44e7fc7f9af0ea967560bd975ff6b.jpg 
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 A partir da análise da charge pedimos aos cursistas que respondessem o 

seguinte questionamento: Como podemos potencializar o desenvolvimento crítico, 

igualitário, social e cultural de nossos estudantes nativos digitais25 a partir da proposição 

de uma Feira de Ciências? Os registros gerados por meio das respostas dos 

professores cursistas serão apresentados e discutidos na próxima seção. 

 

4. Concepção dos professores cursistas: análise e discussão 
 

 No decorrer da leitura e da análise das respostas dos professores cursistas 

podemos verificar que foram emergindo duas categorias discursivas. Uma delas aponta 

para os desafios do uso da tecnologia digitais nos processos educativos, e a outra, 

evidencia as potencialidades ao fazermos uso dos artefatos tecnológicos para 

construção do conhecimento. Por isso, na sequência, decidimos discorrer sobre essas 

duas possibilidades do uso da tecnologia separadamente, a fim de compreender o 

conversar dos professores cursistas acerca dos desafios e das potencialidades de 

ensinar Ciências em uma Cultura Digital. 

 

 4.1 Desafios do uso das tecnologias digitais nos processos educativos 
 

 Iniciamos a discussão da categoria sobre os desafios do uso das tecnologias 

refletindo sobre as implicações que a cultura incide em nós e, nós possivelmente, 

geramos na cultura. A final a cultura “envolve os modos de viver, os sistemas de valores 

e crenças, os instrumentos de trabalho, os tipos de organização social, político e 

econômico, bem como os modos de pensar e agir” de todas as pessoas (SILVEIRA; 

NOVELLO; LAURINO, 2018, p. 1035). Nesse sentido, observamos na fala de uma das 

professoras cursistas, a qual sinaliza para uma atualização dos processos pedagógicos 

em virtude de darmos conta desse novo público de pessoas que chegam aos espaços 

escolares e que estão sendo interpelados na maioria das vezes pela tecnologia digital 

ou de práticas que delas decorrem. 

 
Houve uma mudança de interesses e precisamos nos adequar. 
Culturalmente falando, o que chamava atenção dos alunos nas 
décadas de 80 e 90 hoje não tem mais espaço e enquanto professores 
e até mesmo pais ou apenas participantes da sociedade precisamos 
nos adequar se quisermos fazer a diferença na vida de alguém. 
(Cursista 1, extrato retirado do fórum no Moodle) 

 
25 Para Prensky (2001) nativos digitais são aqueles sujeitos que apresentam uma intimidade com 
os meios digitais e possuem habilidades e competências de realizarem múltiplas tarefas ao 
mesmo tempo. 
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 Observamos que as pessoas dos mais variados contextos sociais se deparam 

com situações que requerem o uso das tecnologias digitais em suas ações diárias, o 

que pode potencializar diferentes processos de interação entre sujeitos, bem como 

transformar ou constituir diferentes culturas digitais. Especificamente, no campo 

educativo, temos que lidar com estudantes nativos digitais e pensarmos em 

mecanismos que possam agregá-los aos processos de ensinar e de aprender. 

 
[...] os estudantes "nativos digitais" como já dito, nasceram no meio 
tecnológico e são acostumados a utilizarem a tecnologia 
principalmente para o seu lazer, e o professor tem o desafio de mostrar 
que a tecnologia pode ter ótimos usos na educação. Um exemplo claro 
disto é, um professor de biologia vai ministrar uma aula de proteínas, 
ele não tem como demonstrar de forma clara toda a conformação 3D 
da mesma usando o quadro ou uma imagem, mas através de 
aplicativos que trabalhem com isso, aos alunos poderão visualizar de 
forma mais clara e o ensino se torna mais dinâmico. (Cursista 2, extrato 
retirado do fórum no Moodle) 

 

 Questões vinculadas ao operar das tecnologias digitais no ato de ensinar de 

aprender adquirem mutabilidade que determinam outras dinâmicas de trabalho, 

marcadas por processos de contínua aquisição de informações e/ou construção de 

conhecimentos (SILVEIRA, 2017). Cada vez mais se dissemina a informação por meio 

das tecnologias digitais, mas essa por si só não assegura que haja aprendizagem dos 

sujeitos, o que podemos verificar no depoimento dos Cursistas 3, 4, 5 e 6. 

 
Observo no meu dia a dia que os alunos utilizam essa fonte inesgotável 
de informações, mas não para algo educativo. Se eles soubessem usar 
essas ferramentas de trabalho, adequadamente, teriam uma 
aprendizagem de qualidade. Seria maravilhoso ensinar Ciências a esta 
garotada, podendo utilizar todos esses recursos em prol do seu 
desenvolvimento intelectual. (Cursista 3, extrato retirado do fórum no 
Moodle) 
 
Vimos que atualmente os alunos tem acesso a qualquer tipo de 
informação através da internet e redes sociais, então penso que nós 
como professores devemos ter a consciência de que ensinar não é 
apenas chegar em sala de aula e passar conceitos, pois qualquer tipo 
de conteúdo pode ser acessado se pesquisado na internet. (Cursista 
4, extrato retirado do fórum no Moodle) 
 
Nossos alunos vivenciam essa transformação, eles têm o mundo digital 
associado à sua realidade e têm acesso a um "bombardeio" de 
informações, diariamente. (Cursista 5, extrato retirado do fórum no 
Moodle) 
 
 
Acredito que o primeiro passo enquanto professoras e professores seja 
o de compreender que não somos mais os detentores das 
informações. Como uma colega já colocou no fórum, essa geração que 
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está na escola é imediatista. A informação está disponível em qualquer 
lugar e a qualquer tempo. No entanto, essa “aceleração” do tempo e o 
acesso a uma fonte inesgotável de informações muitas vezes deixa 
nossos estudantes “perdidos”, pois eles têm esse acesso, mas 
parecem não saber como lidar com tudo isso. (Cursista 6, extrato 
retirado do fórum no Moodle) 

 

 A aquisição de informação vem dependendo menos de nós professores, mas 

temos o papel de buscar articulações, de auxiliar o estudante a pesquisar informações, 

possibilitar interpretação e a produção de argumentos coerentes ao seu viver. Para 

Maturana e Varela (2001), aprendemos quando incorporamos em nossas ações as 

informações, as vivências e as experiências em um coordenar recorrente e recursivo. 

 No entanto, ainda percebemos a transição de uma cultura pela dicotomia 

expressa pelas professoras cursistas 7 e 8. Sinalizamos a cultura neste fragmento dos 

discursos, pois a entendemos como uma prática que ainda configura um modo particular 

de muitas escolas na atualidade, seja por causa da formação de professores que não 

possibilitou a apropriação das tecnologias digitais no fazer pedagógico, seja devido ao 

fato da carência de tais recursos no ambiente escolar. 

 
Na escola onde trabalho temos um belo laboratório de informática que 
não é utilizado. Seria de grande valia se houvesse um professor de 
qualquer disciplina que se dispusesse a fugir um pouco do seu modelo 
de aula e utilizasse essa ferramenta para ajudar os alunos a terem uma 
base de computação, pois eles entendem apenas de celular e na 
maioria das vezes ignoram que hoje em dia temos o pacote do office e 
muitas outras possibilidades nas nossas mãos. (Cursista 7, extrato 
retirado do fórum no Moodle) 
 
[...] apesar de concordar que vivermos em uma época dos ditos 
"nativos digitais", as escolas públicas não conseguem acompanhar 
estas tecnologias, digo isso baseada principalmente na minha escola, 
de zona rural, com escassos recursos tecnológicos. Acredito ser este 
o primeiro desafio, a limitação de tecnologias. O segundo desafio 
ressalto a pouca formação no uso das tecnologias da maioria dos 
professores, pois eles não tiveram este tipo de formação durante seus 
cursos de graduação. (Cursista 8, extrato retirado do fórum no Moodle) 

 

 Porém, no fluir da discursividade, os cursistas assinalam a importância da busca 

de novas formas e métodos para trabalharem pedagogicamente com as tecnologias 

digitais. Observamos que os processos pedagógicos ainda estão centrados em uma 

cultura em que a tecnologia digital é coadjuvante no ato de ensinar.  

 O viver e o conviver nessa cultura de ensino, nos causa poucos estranhamentos 

porque muitas ações estão internalizadas na prática da sala de aula. Somos 

influenciados pela cultura que vivemos por meio das experiências que nos constituem, 

embora possamos transformá-las uma vez que somos sujeitos autônomos 

(MATURANA, 2014). Por isso, refletir sobre a cultura na qual estamos inseridos pode 
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nos levar a compreender e propor transformações nesse ambiente relacional e, por 

consequência, configurar-se em um espaço dialógico e de interações que utilizam as 

tecnologias digitais como mecanismo para mediar esses processos nas práticas 

pedagógicas. 

 

 4.2 Potencialidades das tecnologias digitais para construção do 
conhecimento 
 

 Essa categoria elucida as potencialidades das tecnologias digitais no sentido de 

produção do conhecimento. Observamos pela fala dos cursistas que as ferramentas 

tecnológicas além de facilitarem o acesso a diferentes informações servem de base para 

a construção de conhecimento. 

 Para Souza e Souza (2010) as tecnologias além de facilitarem a construção do 

conhecimento, o seu uso permite a criação da criatividade, juízo de valor, aumento da 

autoestima dos usuários, além de permitir que adquiram novos valores e modifiquem o 

comportamento de atividades, transformando as tarefas árduas e mecanizadas em algo 

dinâmico. O depoimento a seguir da professora cursista 9 revela a possibilidade do uso 

da tecnologia para o desenvolvimento de projetos investigativos como uma estratégia 

no processo educativo. 

 
[...] acredito que trabalhar com projetos investigativos seja uma forma 
de criar estratégias para que eles se apropriem das informações e dos 
diversos recursos que a tecnologia pode proporcionar e, assim, 
consigam construir seus conhecimentos sobre os temas propostos. 
(Cursista 9, extrato retirado do fórum no Moodle) 

 

 De acordo com Araújo e Santos (2014), nós como professores temos o papel e 

a missão de buscarmos alternativas viáveis para provocar o interesse dos estudantes 

que não querem se envolver e participar dos projetos implantados pelas instituições de 

ensino. Além disso, ao estabelecer momentos de diálogo em que os estudantes possam 

se posicionar, falar como utilizam a tecnologia e apontar o que desejam investigar e 

saber, é possível transformar nossa proposta de ensino e, consequentemente, a sala 

de aula de Ciências. 

 
Acredito que os alunos mais avançados e familiarizados no uso das 
tecnologias, poderiam criar um vídeo usando programas de 
computador onde o telespectador passaria pelo caminho da comida 
(caso a proposta fosse falar do sistema digestório), ou mesmo criarem 
um jogo com alguns programas de fácil acesso, que tivessem um 
conteúdo voltado para aprendizagem de algo novo (isso é ciência para 
mim)! (Cursista 10, extrato retirado do fórum no Moodle) 
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quando os educandos se apropriam da educação científica e 
tecnológica corretamente, um dos muitos benefícios é de os mesmos 
expressarem sua própria opinião perante a sociedade, não aceitando 
o que lhe é imposto. Este fato, sem dúvida é algo que leva uma 
determinada sociedade a ter postura diferente, pois para que tenham 
sua própria opinião, os mesmos tiveram acesso a outros 
conhecimentos anteriormente. (Cursista 11, extrato retirado do fórum 
no Moodle) 

 

 As tecnologias digitais podem mudar os processos de ensino que vigoram até 

hoje em muitas salas de aula, focando em uma aprendizagem mais participativa e 

integrada, mantendo vínculos pessoais e afetivos. A sala de aula a partir do uso 

recorrente das tecnologias digitais pode transformar-se em um ambiente que leve os 

estudantes a aprender ativamente, a pesquisar o tempo todo, a serem proativos, a 

saberem tomar iniciativas, a saber interagir recursivamente (MORAN, 2013). Por outro 

lado, mesmo sabendo que os artefatos tecnológicos podem facilitar a pesquisa, a 

comunicação e a divulgação em rede, não podemos esquecer que em se tratando das 

ações educativas, que elas precisam ser pensadas na forma como serão operadas em 

sala de aula, por isso é fundamental refletirmos sobre seu potencial sem deixar de lado 

as finalidades pedagógicas imbricadas ao seu uso.  

 

5. Considerações finais 
 

 A proposta deste estudo foi de apresentar o conversar de professores acerca 

das reflexões sobre os desafios e potencialidades de ensinar Ciências em uma Cultura 

Digital. Podemos dizer então que a apropriação das tecnologias digitais pode promover 

mudanças acerca dos processos de ensinar e de aprender ciências, uma vez que foi 

apontado pelos cursistas que as ferramentas digitais aliadas às metodologias 

educacionais possibilitam ao professor um retorno mais efetivo do desenvolvimento dos 

seus estudantes.  

 Entendemos ainda que as tecnologias digitais podem contribuir para a 

construção do conhecimento científico a partir de momentos de reflexão e de pesquisa, 

principalmente pelo uso da Internet. Além do mais, os artefatos tecnológicos podem 

auxiliar nas intervenções pedagógicas, proporcionando o estabelecimento mais 

recorrente de interações entre todos (professor e estudantes), bem como propiciar um 

aprendizado contextualizado em modelos que simulam situações e que auxiliam na 

produção do conhecimento. Por isso, faz-se necessário compreendermos os diferentes 

desafios, os limites e as potencialidades propiciadas pelas tecnologias digitais no 

espaço educativo, a fim de refletir e criar dinâmicas que permitam estabelecer o diálogo 

recorrente e uma apropriação adequada as necessidades dos estudantes e professores.  
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 Aos nossos questionamentos iniciais, apresentados no início deste trabalho, não 

temos respostas definitivas. Entretanto, podemos sinalizar que gerar uma cultura 

educacional enfocado as questões científicas e tecnológicas não é tarefa fácil, mas sem 

dúvida as mudanças sociais implicam diretamente no espaço escolar requerendo a todo 

momento, rápidas transformações tecnológicas e o aprendizado de conceitos presentes 

na formação profissional e social dos sujeitos. 
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1. Introdução 
 
 O tema experimentação ou atividade prática no ensino de ciências pressupõe 

que possamos trabalhar com outras formas de construir o conhecimento científico. Na 

arte de ensinar não existe uma metodologia específica, ou uma única forma de ensinar, 

existe um conjunto de metodologias capazes de fazer com que se construa um novo 

conhecimento. 

 Assim, para se abarcar esse conjunto de metodologias, estão disponíveis uma 

variedade de ferramentas didático-pedagógicas. Uma destas que pode corroborar para 

esse processo de ensino-aprendizagem é a experimentação, visto que a ciência tenta 

compreender o mundo e, a experimentação facilita a compreensão dos fenômenos e 

transformações que acontecem neste mundo. 

 Durante nosso estudo, sabe-se que Aristóteles há 2300 anos já defendia a 

experimentação quando dizia que o ser humano se tivesse a noção do saber sem a 

experimentação ignoraria as particularidades desses saberes. Neste trabalho, os 

materiais experimentais construídos para a demonstração e compreensão de 

fenômenos físicos, permitem que o estudante ao manuseá-los poderão verificar por si 

mesmo se as explicações teóricas confirmam-se no comportamento do fenômeno 

observado.  

 Atividades experimentais consistem em “[...] estratégias que focalizam a simples 

ilustração ou verificação de leis e teorias até aquelas que estimulam a criatividade dos 

alunos e proporcionam condições para refletirem e reverem suas ideias a respeito dos 

fenômenos científicos” (OLIVEIRA, 2010, p. 147), assim o experimento juntamente com 

o desafio (problema proposto pelo professor) tem a função de gerar a motivação para a 

resolução do desafio, o que em tese promove a autoconfiança necessária para que este 

estudante formule hipóteses e explicações para o fenômeno estudado. 
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 O planejamento de uma atividade prática, através de um experimento 

demonstrativo, requer que o professor observe alguns cuidados para que aconteça a 

aprendizagem, como 

 
Explicar qual atividade será desenvolvida e fazer um levantamento dos 
conhecimentos que os estudantes têm do conteúdo a ser trabalhado, 
procurar saber suas expectativas quanto ao experimento; Solicitar a 
observação de todas as etapas da atividade, bem como o registro 
escrito pelos estudantes; Questionar os estudantes sobre as 
explicações dadas durante o experimento e comparar tais explicações 
com os conhecimentos prévios dos estudantes (OLIVEIRA, 2010, p. 
148). 

  

 No desenvolvimento das aulas com o recurso de experimentos demonstrativos 

é importante que o professor viabilize a interação do estudante com o experimento, seja 

através da reflexão sobre o fenômeno observado, pela análise das variáveis que 

interferem no experimento, como discutir sobre o conhecimento científico e suas 

explicações.  

 Da mesma forma é preciso observar cuidados em relação à atividade 

experimental de verificação, que além da motivação, “torna o ensino mais realista e 

palpável, fazendo com que a abordagem do conteúdo não se restrinja apenas ao livro 

texto” (OLIVEIRA, 2010, p. 148) deste modo, o estudante tem a possibilidade de 

visualizar fenômenos apresentados por uma teoria. Alguns parâmetros para o 

desenvolvimento de uma atividade de verificação compreendem: 

 
Sugerir variações dentro do experimento realizado e questionar aos 
alunos os possíveis fenômenos que ocorreriam diante da modificação 
sugerida e as explicações para suas respostas; Testar, se possível, 
tais variações e verificar se as hipóteses levantadas pelos alunos 
estavam coerentes ou não. Ao permitir que os alunos identifiquem e 
reflitam sobre variáveis experimentais contribui-se para aumentar e 
valorizar processos cognitivos mais complexos; Comparar os dados 
obtidos pelos grupos, verificar e discutir com os alunos as possíveis 
divergências (OLIVEIRA, 2010, p. 149).     

 

 Para Carvalho e seus colaboradores (2005) a atividade experimental permite não 

só desenvolver/ explicar fatos e conceitos (um dos conteúdos), mas sim, tentar 

desenvolver outros conteúdos correlacionados: procedimentais, atitudinais, conceituais 

ampliando assim o conceito de conteúdo escolar sem os quais fatos e conceitos não 

seriam aprendidos. Assim, o entendimento dado ao termo conteúdo, neste trabalho, tem 

o sentido trazido por Coll, apud, Carvalho et al. (2005), o qual diz que: 

 
[…] na escola se ensinam e se aprendem outras coisas consideradas 
tanto ou mais importantes que os fatos e conceitos, como por exemplo, 
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determinadas estratégias ou habilidades para resolver problemas, 
selecionar informações pertinentes em situações novas ou 
inesperadas, ou também saber trabalhar em equipe, mostrar-se 
solidário com os companheiros, respeitar e valorizar o trabalho dos 
demais ou não discriminar as pessoas por razões de gênero, idade ou 
outro tipo de características individuais (COLL; 1992, apud, 
CARVALHO et al., 2005, p. 26). 

 

 Nessa perspectiva a estratégia utilizada para a abordagem do conteúdo no 

ensino de ciências, através de atividade experimental, projeta possibilidades múltiplas 

no desenvolvimento das aulas. O professor terá papel fundamental por ser o mediador 

nesse processo em que se constrói conhecimentos de forma participativa e conjunta. 

Assim, será possível identificar entre as aprendizagens, conteúdos conceituais, 

referentes à conceitos e princípios: “os conceitos se referem a um conjunto de fatos, 

objeto ou situações em relação a outros fatos, objetos ou situações e que normalmente 

descrevem relações de causa-efeito” (ZABALA, 2010, p. 42). O conteúdo procedimental 

refere-se ao conjunto de ações ordenadas e dirigidas para a realização de um 

determinado objetivo e o conteúdo atitudinal engloba uma série de conteúdos, que por 

sua vez podemos agrupar em valores, atitudes e normas (ZABALA, 2010).  

 Dessa forma o planejamento das aulas, bem como as etapas a serem seguidas 

na atividade experimental deixam possibilidades para a ação-reflexão-ação dos 

estudantes, assim demonstram sua capacidade de resolução de problemas, ao agir 

sobre os objetos estudados, estabelecendo relações entre suas ações e como o objeto 

reage à essas ações.   

 Para afirmarmos que os estudantes constroem seu conhecimento fazendo uso 

de atividades práticas, temos que estar certos de sua compreensão sobre estas, e se o 

método de ensino proposto foi eficaz no processo de aprendizagem. Portanto, podemos 

dizer que ensino e aprendizagem se complementam, assim como docente e discente 

precisam estar interligados em uma relação recíproca de querer ensinar e querer 

aprender. 

 O ensino de ciências tem demonstrado ao longo dos anos que a experimentação 

e a atividade prática, precisam estar cada vez mais presentes no cotidiano da sala de 

aula. Os experimentos antigamente eram de caráter demonstrativo, isto é, o professor 

apenas demonstrava um conhecimento pronto e acabado, deixando o estudante em 

uma posição passiva, contemplativa sem oportunidade de interagir com a atividade 

(CARVALHO et al., 2010). Atualmente, sabemos que nosso estudante não se submete 

mais a passividade, compete ao professor conduzir de maneira dinâmica esta 

potencialidade para novas descobertas. Aguçar sua curiosidade, e buscar em sua 

criatividade resoluções para questões propostas em sala de aula pode ser uma outra 

forma de construção de conhecimento científico.  
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 Para propor uma atividade experimental, o docente nem sempre precisa estar 

em um laboratório de ciências, basta ter em mãos o material necessário, usar sua 

criatividade, conhecimento pedagógico e observar criteriosamente as condições de 

segurança para o desenvolvimento das atividades. Entende-se que a forma como o 

conhecimento é construído não pode ser explicada apenas pelas condições do 

ambiente, seja na sala de aula ou em outro espaço educacional, nem só pelos atributos 

do estudante, mas entendemos que o conhecimento precisa ser construído pelo sujeito 

na sua interação social e com o ambiente. Para Carvalho et al. (1998, p. 35), “um 

professor construtivista precisa realizar aulas criativas e proporcionar situações em que 

os alunos sejam capazes de (re)construir seus conceitos”. 

 O trabalho docente em uma perspectiva construtivista, não espera que o 

discente, através da atividade prática, descubra novos conhecimentos, mas com a 

mediação do professor, com seus conhecimentos prévios e hipóteses levantadas a 

partir da prática, este possa ampliar seus conhecimentos, consolidar o aprendizado dos 

fenômenos naturais e contextualizá-los com sua forma de ver e perceber o mundo 

(CARVALHO et al., 2010). 

 Desta forma, o artigo tem por objetivo apresentar formas de trabalhar a 

construção de conhecimentos científicos a partir de materiais experimentais no Ensino 

de Ciências. Este trabalho foi desenvolvido como experimentação no componente 

Planejamento e Elaboração de Artefatos Pedagógicos, com professores que cursavam 

o Curso de Pós-graduação Latu Sensu: Especialização em Ensino de Ciências na 

Educação do Campo. 

 O curso de especialização surgiu de demandas de formação apresentadas pelos 

órgãos da gestão da educação pública regional, tais como Secretarias Municipais e 

Coordenadorias Estaduais de Educação, especialmente dos Municípios de Dom Pedrito 

e Santana de Livramento. Essa demanda está vinculada aos propósitos de 

desenvolvimento sócio-educacionais da UNIPAMPA, consolidando seu compromisso 

com a região (UNIPAMPA, 2016). Para tanto, o componente Planejamento e Elaboração 

de Artefatos Pedagógicos, foi pensado com o propósito de compreender a 

experimentação no ensino de ciências, métodos de desenvolvimento de atividades 

experimentais, bem como problematizar os experimentos nos livros didáticos de 

ciências. A metodologia de ensino usada nesta componente permitiu organizar um 

planejamento utilizando alguns artefatos pedagógicos, em que fossem contemplados a 

seleção e sequenciamento dos conteúdos de ciências desenvolvidos nos anos finais do 

ensino fundamental, organização de oficinas que mostrassem como estes conteúdos 

poderiam ser desenvolvidos na forma de experimentação. 
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2. Metodologia 
 

 Trabalhar a construção do conhecimento científico partindo de material 

experimental requer que o docente tenha planejado todas as etapas da atividade. O 

professor precisa prever as atitudes dos estudantes, suas dúvidas, suas expectativas 

em relação a atividade, bem como os erros eventuais na execução da mesma.  

 Este trabalho foi aplicado com a turma do curso de especialização em Ensino de 

Ciências na Educação do Campo. O grupo era constituído por 15 professores, sendo 3 

com atividade na sala de aula, um que trabalha na secretaria da escola e os 11 são 

professores recém-formados que ainda estão buscando contratação ou concurso para 

exercerem a sua profissão. 

 Utilizamos a metodologia do desafio em que o professor propõe o problema, 

divide a turma em grupos de quatro ou cinco estudantes, coloca o material experimental 

em cima de alguma classe e solicita que os estudantes observem os objetos e como 

são as reações destes na familiarização com o material. Conforme Reichert e Costa 

(2018) a Metodologia dos Desafios ultrapassa os limites intelectual, considera que a 

tomada de decisão deve ser considerada quando houver possibilidade de aplicação 

relacionada a realidade do sujeito. Ela valoriza a construção de conhecimentos, a partir 

da problematização, do questionamento, da discussão, da apresentação de dúvidas e 

da troca de informações alicerçada na realidade. 

 Assim, resolvemos trabalhar com desafios voltados para a resolução de 

problemas. Para desenvolver o trabalho solicitamos aos professores que estavam 

fazendo parte destes experimentos que agissem como se fossem seus estudantes, e 

desta forma conseguirem pensar como eles. 

 Para a resolução do problema algumas etapas devem ser realizadas tais como: 

Ø Agir sobre os objetos para ver como eles reagem: é o primeiro contato dos 

estudantes com o objeto, neste momento geralmente os estudantes ainda 

não sabem como resolver o desafio, interagem e observam as reações do 

objeto; 

Ø Agir sobre os objetos para obter o efeito desejado: nesta etapa começam a 

agir para a resolução do desafio, normalmente repetem as ações, e 

intencionalmente determinam algumas ações prevendo determinado 

resultado; 

Ø Tomar consciência de como foi produzido o efeito desejado: quando 

conseguem a resolução do desafio os estudantes precisam explicar “como” 

e “porquê” deu certo; 
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Ø Dar explicações causais: nesta etapa os estudantes contam ao professor e 

colegas suas ações dando sua compreensão do fenômeno estudado; 

Ø Escrever e desenhar: os estudantes são estimulados a expressar o 

conhecimento aprendido interdisciplinarmente 

Ø Relacionar o problema com o cotidiano: o professor faz provocações para 

que os estudantes consigam relacionar o fenômeno estudando com ações 

do dia a dia. 

 

 Para cada etapa existe uma intencionalidade que ao final surgirá nas explicações 

e formulação dos conceitos a serem aprendidos. O esforço que o estudante faz ao 

lembrar como fez para resolver o desafio faz com que tome consciência de suas ações, 

faz ligações lógicas e estabelece conexões entre sua ação e a reação do objeto. 

 

3. Resultados e Discussão 
 

 Apresentar e propor aos professores de uma turma de especialização uma 

atividade que consiste em desafiar o estudante na ação e reflexão das etapas a serem 

concluídas tem por finalidade permitir que esse professor passe pelas mesmas 

sensações e experiências que seu provável educando passaria ao tentar resolver o 

desafio. 

 Os desafios propostos para os professores foram de conhecimento físico, os 

conteúdos escolhidos para as atividades são de movimento e equilíbrio. Para trabalhar 

os conceitos de movimento foi construído um artefato simulando um pêndulo simples 

composto por uma placa de madeira, um trilho de plástico com uma parte inclinada e 

outra horizontal, um pêndulo e duas esferas de mesmo tamanho e massas diferentes 

(plástico e metal). O objetivo nessa prática é que os sujeitos que estiverem executando 

a atividade discutam e compreendam a variação da quantidade de movimento de um 

corpo (impulso). Nesse caso não é relevante o uso de terminologias específicas da física 

e sim que os estudantes percebessem a simultaneidade de duas variáveis: massa e 

velocidade envolvidas no resultado de interação entre os corpos. Para tanto 

organizamos: 
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 Desafio 1 – O professor propõe o seguinte problema: 

Vocês vão tentar resolver um problema para mim, vocês devem colocar uma bolinha 

de cada vez no trilho e encontrar uma maneira de fazer com que cada bolinha levante 

a bolinha pendurada o mesmo tanto. Certo? 

 

 Este desafio tem por objetivo ao encontrarem a solução, que os estudantes 

consigam perceber a simultaneidade das variáveis através da compensação que 

precisam fazer para que o mesmo impulso seja aplicado ao pêndulo observa-se na 

figura 1: 

 
Figura 1: Representação do Desafio 1 

Fonte: as autoras (2018) 
 

 O outro desafio está relacionado ao equilíbrio, o artefato utilizado foi composto 

por um quadrado com três marcas (papelão) com 30 cm de lado, uma haste vertical 

(suporte) com 15 cm de altura, um objeto para servir de peso, nesse caso utilizamos um 

ímã. 

 

 Desafio 2 – O professor propõe o seguinte problema: 

Vocês estão vendo o quadrado que tem três marquinhas? Eu quero que vocês 

descubram para mim como equilibrar o quadrado nesse suporte apoiando-o cada vez 

em cima de uma das marquinhas. Se precisarem, podem usar o peso para ajudar a 

equilibrar o quadrado. 

 

 Nessa prática o objetivo era que os estudantes compreendessem como o ponto 

de equilíbrio, o centro de simetria e o centro de massa tem relação com o equilíbrio do 

objeto (papelão) levando em consideração a distribuição da massa. Quando o ponto de 

equilíbrio do quadrado é encontrado, o estudante constata que seu ponto de apoio deve 

coincidir com seu centro de massa, assim como mostra a figura 2. 
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Figura 2: Representação do Desafio 2 

Fonte: as autoras (2018) 
 

 Neste artefato pedagógico, conforme as etapas estão sendo desenvolvidas o 

estudante utiliza expressões e compara o experimento com situações e objetos que 

estão presentes em seu cotidiano. Neste momento, cabe ao professor ir inserindo no 

vocabulário do estudante os nomes científicos e conceitos construídos com os grupos 

a fim de que possam se familiarizar com os mesmos. 

 A metodologia do desafio permite que o estudante estabeleça relações entre a 

questão proposta pelo professor e os objetos que serão manuseados para resolução do 

problema. Para tanto, o estudante deve ser motivado a expressar seu pensamento 

verbalmente sendo estimulado usar de seus conhecimentos prévios e assim, relacionar 

os objetos e as causas destes com o problema proposto, deste modo quando seu 

conhecimento começa este inicia as fases de observar, levantar hipóteses, fazer 

deduções, levando-o à investigação cientifica. 

 Entendemos aqui que o problema é a mola propulsora das ações dos 

estudantes. A intenção é motivar, desafiar, provocar discussões e despertar o interesse 

dos estudantes, para isto, é essencial a participação de todos na construção da 

aprendizagem. Conforme Carvalho (2010) cabe ao estudante elaborar as explicações, 

a partir de sua capacidade reflexiva, dos relatos, das discussões em grupo de suas 

ponderações.  

 A ênfase neste trabalho faz com que a atividade experimental possa ser 

considerada uma atividade investigativa, o estudante não deve ter uma ação limitada à 

simples observação ou manipulação de materiais, mas, sobretudo, deve conter 

características de um trabalho científico. Segundo Carvalho et al. (1998, p. 35), “a 

resolução de um problema pela experimentação deve envolver também reflexões, 

relatos, discussões, ponderações e explicações características de uma investigação 

científica”.  
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 Entretanto, o professor que passou pela atividade pensando como discente, 

poderá interpretar, refletir e analisar como seu trabalho em sala de aula deve ser 

desenvolvido, permitindo que seu estudante compreenda e assimile os conteúdos. Se 

este priorizar a efetivação de práticas e técnicas que contemplem o operar dos artefatos 

pedagógicos, acreditamos que os componentes que fazem parte do currículo, podem 

se tornar espaços para trabalhar interdisciplinarmente.  

 A interdisciplinaridade pode ser trabalhada através das atividades geradas a 

partir da solução do problema proposto. Desse modo, para o estudante podem ser 

solicitadas tarefas que contemplem componentes que se identificam com os conceitos 

relacionados à situação problema. Propor estratégias interdisciplinares, baseadas nas 

experiências que o docente tem pela sua prática, poderá suprir as necessidades dos 

estudantes em aprender o que faça sentido e que de alguma maneira esteja inserido no 

contexto da vida. 

 De acordo com Fazenda (2008), a interdisciplinaridade caracteriza-se por ser 

uma atitude de busca, de inclusão, de reciprocidade perante o conhecimento construído, 

propiciando construção de conceitos relacionados entre si, mediado pelo professor, e 

sendo significativo para os estudantes. Nesse sentido, uma investigação cientifica 

poderá ser a democratização do saber, o reconhecimento da diversidade, a valorização 

do conhecimento construído quando mediado de um currículo que incite habilidades 

conscientes e sustentáveis permitindo desenvolver competências pautadas no 

reconhecimento destes saberes.    

 Assim, o estudante pode expressar sua compreensão quando executa tarefas 

tais como: a ilustração das etapas desenvolvidas, o relato escrito (elaboração de texto), 

o cálculo de um ângulo, a interdisciplinaridade acontece quando souber utilizar 

conhecimento para resolver um problema concreto ou compreender um determinado 

fenômeno sob diferentes pontos de vista. 

 

4. Considerações finais 
 

 Acreditamos que a investigação científica através de experimentos e artefatos 

pedagógicos em sala de aula poderá motivar e contribuir com o despertar do estudante 

para novas possibilidades de aprendizagens. A metodologia do desafio é uma proposta 

que permite ao mesmo tempo, que o estudante interaja com o experimento e que 

pratique através de ações empíricas as habilidades e competências associadas à 

iniciação científica. 

 Os desafios 1 e 2 realizados com os professores do curso de especialização  

levou-nos a entender que a utilização da experimentação neste trabalho, serviu como 
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um exemplo para que outros  artefatos sejam construídos  e  que os professores possam 

ampliar e desenvolver novas atividades de conhecimento científico utilizando-se desta 

mesma metodologia. Assim, com esta metodologia o professor permite que o estudante 

demonstre sua autonomia, capacidade de resolução e reflexão diante do problema 

proposto, dessa forma o educando constrói seu conhecimento naturalmente ancorando 

os novos conceitos aos saberes já apropriado em seu cotidiano. 

 Conforme apresentado neste trabalho, as atividades experimentais podem ser 

desenvolvidas em distintas abordagens, as quais teve-se a intenção de oferecer 

importantes contribuições para o ensino de ciências. Nesse sentido, entendemos que o 

professor precisa conhecer e analisar as suas possibilidades no momento que vai 

organizar sua atividade para que possa focar suas ações naquilo que lhe pareça mais 

coerente com o tipo de experimento, estudantes, conteúdos e espaço. 

 Da mesma forma, as atividades experimentais empregadas aqui neste trabalho 

ou no trabalho do professor na realização de aula, torna-se relevante à medida que o 

conhecimento científico seja compreendido de forma que possam ser aplicadas 

estratégias que favoreçam, os limites de cada um. 

 Diferentemente da aula expositiva em que apenas escutam as explicações, 

percebemos que este professor que ficou na posição de estudante teve a oportunidade 

de experienciar, observar e refletir sua prática pedagógica. Quando o professor oferece 

outros modos de fazer investigação científica, tais conhecimentos se colocam em outro 

nível, superando a memorização e as explicações de senso comum. 
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1. Introdução 
 

 Percebemos a importância de um movimento de significação da experiência, 

durante o processo de formação de professores. Tal perspectiva busca desenvolver a 

formação docente de um profissional reflexivo sobre sua prática, desde o início da 

docência (MALDANER, 2006; ALARCÃO, 2010; GÜLLICH, 2013). Nestes preceitos, o 

Programa de Educação Tutorial (PET) (BRASIL, 2006), especificamente o PETCiências, 

tem como foco a formação de professores das licenciaturas em Ciências Biológicas, 

Física e Química, da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Campus Cerro 

Largo. 

 De acordo com Maldaner (2006), é possível perceber que os processos de 

formação inicial e continuada que alcançam resultados satisfatórios possuem alguns 

preceitos básicos 

 
I) que haja professores disponíveis e motivados para iniciar um 
trabalho reflexivo conjunto e dispostos a conquistar o tempo e local 
adequados para fazê-los; II) que a produção científico-tecnológica se 
dê sobre a atividade dos professores, sobre as suas práticas e seu 
conhecimento na ação, sendo as teorias pedagógicas a referência e 
não o fim; III) que os meios e os fins sejam definidos e redefinidos 
constantemente no processo e de dentro do grupo; IV) que haja 
compromisso de cada membro com o grupo; V) que a pesquisa do 
professor sobre a sua atividade se torne, com o tempo, parte integrante 
de sua atividade profissional e se justifique primeiro para dentro do 
contexto da situação e, secundariamente, para outras esferas; VI) que 
se discuta o ensino, a aprendizagem, o ensinar, e o aprender da 
ciência, ou outras áreas do conhecimento humano, que cabe à escola 
proporcionar aos alunos, sempre referenciado às teorias e concepções 
recomendadas pelos avanços da ciência pedagógica comprometida 
com os atores do processo escolar e não com as políticas educacionais 
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exógenas; VII) que os professores universitários envolvidos tenham 
experiência com os problemas concretos das escolas e consigam atuar 
dentro do componente curricular objeto de mudança, que pode ser 
interdisciplinar ou de disciplina única (MALDANER, 2006, p. 11). 

 

 O PETCiências é formado por acadêmicos dos cursos de licenciatura na área 

das Ciências da Natureza (CN) atuando como bolsistas e voluntários, professor tutor, 

professores formadores vinculados ao Grupo de Estudo e Pesquisa em Ensino de 

Ciências e Matemática (GEPECIEM), como colaboradores e orientadores dos eixos de 

pesquisa do programa e professores do ensino básico do município de Cerro Largo-RS, 

auxiliando nas atividades de iniciação à docência como supervisores. De modo 

específico, o programa está centrado na formação inicial (e continuada) de professores 

de perfil pesquisador, reflexivo e crítico, que contribua para a qualificação profissional e 

garanta a reconfiguração dos espaços em que atuam, possibilitando a inovação 

curricular e a transformação da ação, pela melhoria das práticas (CARR; KEMMIS, 

1988; ALARCÃO, 2010; GÜLLICH, 2013). 

 O PETCiências fundamenta-se em três eixos: pesquisa, ensino e extensão 

conforme busca integrar o PET (BRASIL, 2006), pelo modelo da Investigação-

Formação-Ação (IFA) (ALARCÃO, 2010; GÜLLICH, 2013), tomando a pesquisa um 

princípio educativo (CAMPOS; NIGRO, 1999; MORAES; RAMOS; GALIAZZI, 2004; 

GÜLLICH, 2019). 

 Para Imbernón (2000), a formação inicial leva ao desenvolvimento da identidade 

do professor, sendo nesse espaço-tempo que os professores em formação têm seu 

primeiro olhar para os conhecimentos específicos e pedagógicos da docência. Gauthier 

(1998) argumenta que a formação inicial é determinante para o sujeito professor. Com 

este mesmo entendimento, Ponte (2014) argumenta sobre a notoriedade da docência 

estar atrelada a grupos formativos, pois essas aprendizagens profissionais são 

constituídas na troca de saberes. Tal trabalho colaborativo permite que o grupo atue no 

melhoramento de suas práticas, por meio da troca de experiências e conhecimentos 

acerca da sua formação.  

 As atividades de formação que o PETCiências desenvolve, além do modelo de 

IFA, baseiam-se na metodologia da tríade de interação (ZANON, 2003; ZANON; 

SCHNETZLER; 2003). Conforme o diagrama abaixo (diagrama 1), Zanon e Schnetzler 

(2003) estabelece a proposta que busca explorar a interação entre a escola, com os 

professores da educação básica (Professores), os formadores da Universidade 

(Formadores) com a formação inicial (Licenciandos). 
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Diagrama 1: Tríade de Interação. 

 
Fonte: Zanon e Schnetzler (2003, p. 4). 

 

 Neste trabalho pretendemos descrever o processo formativo e a significação da 

experiência desenvolvida no contexto da formação inicial, baseada no coletivo de 

formação PETCiências, com foco na formação de professores no transcurso das 

licenciaturas em CN, sempre vinculadas ao processo de formação continuada e por isso 

em tríade de interação. O grupo viabiliza a formação interdisciplinar entre os cursos da 

área de CN, articulando ensino, pesquisa e extensão, com destaque a dois eixos 

principais: meio ambiente e formação de professores. 

 Para tanto, buscamos apresentar ao longo deste trabalho o papel e a 

significação da experiência desenvolvida no programa PETCiências no âmbito da 

formação inicial e continuada de professores e seus desdobramentos formativos 

advindos do contexto gerado neste coletivo, pela tríade de interação. Desta forma, 

buscamos nas seções seguintes discorrer sobre os contextos e os diálogos 

metodológicos dos processos de formação vivenciados e sistematizados no contexto do 

PETCiências; em seguida, apresentamos as possibilidades da formação acadêmico-

profissional de professores dos participantes do coletivo PETCiências, assim como as 

interfaces e contribuições decorrentes da tríade de interação que se desenvolve no 

coletivo de formação inicial e continuada. 

 

2. Contexto do coletivo de formação: PETCiências 
 

 O processo de formação – extensão -, realizado no âmbito do PETCiências, 

busca dialogar com a realidade nas escolas, contribuindo e oportunizando experiências 

da docência e a aproximação da universidade com as escolas no contexto de inserção 

(Cerro Largo-RS). As atividades desenvolvidas pelo coletivo seguem o referencial do 

Ensino por Investigação (EI) e do Educar pela Pesquisa (EP). Imbernón (2010) aponta 

para a importância de as instituições de ensino estarem abertas à comunidade, 
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mantendo-se vivas e em movimento, por meio da troca de saberes e em constantes 

processos de formação. 

 Neste sentido, em relação às atividades de extensão temos o “PETCiências vai 

à escola”, atividade que proporciona o contato direto com o ambiente escolar e os 

estudantes tanto do Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio em componentes 

curriculares de Ciências, Biologia, Física e Química. Essa atividade nos permite elaborar 

planos de ensino e, através do diálogo com o professor da escola e professor orientador 

da UFFS, temos a oportunidade de desenvolver aulas teóricas e práticas na tríade 

interativa. O contato com os alunos nos proporciona um emaranhado de emoções e 

também nos permite refletir sobre a prática docente e a realidade escolar. 

 Cabe considerar, ainda, que os PETianos participam, uma vez por mês, dos 

encontros do projeto de extensão ligado ao GEPECIEM, que se denomina: Ciclos 

Formativos no Ensino de Ciências, que reúne professores e os licenciandos da 

Universidade e professores da escola para dialogar sobre temas que envolvem a 

formação científica de professores sobre/no/para o Ensino de Ciências. Nestes 

encontros, temos a oportunidade de dialogar todos com voz e vez em uma tríade de 

interação.  

 Outra importante atividade de extensão é o Curso Ciência, Ambiente e 

Formação, projeto de extensão vinculado e organizado pelo próprio PETCiências, que 

busca envolver e integrar a área de CN. Além da participação dos integrantes do 

programa, o curso realiza atividades que contribuem para a formação inicial de 

professores de Ciências e demais membros da comunidade acadêmica da UFFS, 

professores de escolas de Cerro Largo - RS e interessados da comunidade em geral. 

Os encontros ocorrem mensalmente na UFFS, tendo diversos temas abordados a cada 

ano (iniciado a partir de 2017) conforme o Quadro 1, contribuindo para a formação 

científica dos licenciandos, dos professores atuantes nas escolas de Educação Básica 

e dos próprios formadores que mutuamente discutem e dialogam sobre a compreensão 

dos temas durantes os encontros. 

 

Quadro 1: Temas do curso Ciências, Ambiente e Formação 
Ano Tema em Debate 

2017: Junho a 
Dezembro  

Experimentação no Ensino de Física; Educação Ambiental; Mesa 
Redonda: Meio Ambiente e Ensino; Mudanças Climáticas Globais; 
Educação em Saúde; Processos de ensino e formação de professores; 
Meio Ambiente e Ensino.  

2018: 
Fevereiro a 
Dezembro  

Conhecimentos, Ciências e a área de CNT; Educação em saúde na 
escola; Educação Ambiental no viés interdisciplinar: caminhos possíveis 
no Ensino Médio; Agrotóxicos; Escola X Educação em Saúde - 
Conhecimento, Representações Sociais e Experiências; Processos de 
formação de professores em CNT; A qualidade da água no Município de 
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Cerro Largo; Educação Ambiental no Ensino de Ciências: Abordagem 
de Temas Contemporâneos. 

2019: Maio a 
Dezembro 

Intercâmbio Acadêmico e a Experiência Internacional; A 
Responsabilidade Compartilhada Preconizada na Política Nacional de 
Resíduos Sólidos: Uma Reflexão de Gestão Ambiental Sustentável no 
Ambiente Escolar; Desafios e Singularidades da Formação Inicial; 
Educação Ambiental; Análise Textual Discursiva - ATD; Estudo e 
Construção de Unidades de Ensino Potencialmente Significativas – 
UEPS 

2020: Temas 
para novos 
encontros 

Ecologia, Saídas de Campo, Gênero e Sexualidade, Química Ambiental, 
Pensamento Crítico em Ciências, Pesquisa em Educação e em Ensino 
de Ciências. 

Fonte: Autores, 2020. 

 

 As ações de formação - extensão (PETCiências vai à Escola, os Ciclos 

Formativos no Ensino de Ciências e o Curso Ciência, Ambiente e Formação) são 

norteadas teoricamente pela IFA (ALARCÃO, 2010; GÜLLICH, 2013) e pela ideia de 

encontros de uma comunidade autorreflexiva de aprendizagem (ALARCÃO, 2010; 

GÜLLICH, 2013), que, por meio da mediação teórica e a partir do exame de práticas e 

contextos escolares, tende a formar professores críticos e reflexivos (CARR; KEMMIS, 

1988; SCHÖN, 2000). 

 A partir do contexto de IFA, temos vários elementos aliados que favorecem o 

processo formativo de autorreflexão. Os licenciandos desenvolvem narrativas reflexivas 

(GÜLLICH, 2013). A narrativa na formação docente caracteriza-se pelo processo da 

própria constituição e identidade docente (GÜLLICH, 2013; DATTEIN, 2018; 

KIEREPKA; BREMM; GÜLLICH, 2019). Nesse sentido, é utilizado neste processo de 

escrever e narrar, reviver a prática, o Diário de Formação (DF) é empregado pelo grupo, 

como ferramenta fundamental na formação docente, por meio da reflexão sobre nossas 

próprias práticas, constituindo-se em um processo de autoavaliação (PORLÁN; 

MARTÍN, 2001; PERSON; BREMM; GÜLLICH, 2019).  

 Assim, os PETianos utilizam como ferramenta formativa o DF no qual relatam 

suas vivências do âmbito escolar que se tornam experiências refletidas (LAROSSA, 

2002), os desafios e descobrem paradigmas de referência, bem como caminhos para 

reconstruir suas práticas e identidades docentes (PORLÁN; MARTÍN, 2001). As 

narrativas no DF permitem também a reflexão sobre as ambiguidades presentes em sua 

prática, permitindo uma relação entre o pensar e fazer docente, em um processo de 

formação do perfil investigador, crítico e autorreflexivo (ALARCÃO, 2010). Essas 

escritas são analisadas e dão origem a resumos e relatos de experiência que são 

levados aos eventos e congressos em Ensino de Ciências. Neste sentido, o DF 

 
é um guia para a reflexão sobre a prática, promovendo a 
conscientização do professor sobre seu processo evolução e seus 
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modelos de referência. Também favorece o estabelecimento de 
conexões significativas entre o conhecimento prático e o conhecimento 
disciplinar, [...] (PORLÁN; MARTÍN; 2001, p. 23). 

 

 Acreditamos que com este movimento estamos significando a experiência, 

conforme Larrosa (2002), convertendo-a em um processo formativo de construção de 

saberes docentes (TARDIF, 2002). É nesse sentido que trabalhamos no processo 

formativo, em que é necessário rever e aperfeiçoar o que é feito em sala de aula, no 

ambiente escolar e nas atividades discentes desenvolvidas na universidade. Conforme 

Moraes, Ramos e Galiazzi (2004, p. 12), “para que algo possa ser aperfeiçoado é 

preciso criticá-lo, questioná-lo, perceber seus defeitos e limitações”. 

 O processo de socialização de pesquisas, planejamento de ações, dinâmicas de 

formação, entre os sujeitos, permite pensar a própria prática na perspectiva triádica 

(ZANON, 2003), como apontamos, e possibilita, segundo um importante movimento de 

autoria compartilhada, como forma de protagonismo do professor autor dos processos 

de ensino e do desenvolvimento curricular. Os autores defendem que: 
 

as vivências compartilhadas incrementam tanto os saberes dos 
licenciandos com novas questões, enquanto anseiam por se 
constituírem profissionais qualificados, quanto os dos professores que 
disponibilizam a sua experiência num diálogo profícuo sobre as 
possibilidades e os limites de mudar (PANSERA-DE-ARAÚJO; AUTH; 
MALDANER, 2007, p. 154). 

 

 Vários são os olhares e modos de compreensão dos processos formativos 

dentro do grupo PETCiências, o que de alguma forma fortalece o grupo/coletivo, 

fazendo-o ser mais abrangente, por meio dos diálogos formativos (GÜLLICH, 2013) e 

debates dentro dos encontros no processo de formação - extensão. O diálogo formativo 

constitui-se pela própria socialização da experiência e de práticas, que enriquecem a 

formação dos envolvidos na tríade de interação, proporcionando o desenvolvimento 

profissional e melhor ambientação da realidade da prática profissional dos professores 

em formação (GÜLLICH, 2013), conforme buscamos abordar no próximo tópico. 

 

3. A formação acadêmico-profissional de professores de Ciências: interfaces e 
contribuições decorrentes da tríade de interação 
 

 Inicialmente, consideramos fundamental o contexto, pois, dos processos 

formativos que refletimos, o fato de reunir, por meio da extensão universitária, 

professores da educação básica, professores formadores da Universidade em formação 

continuada e os licenciandos da Universidade em sua formação inicial configura a tríade 

de interação (ZANON, 2003; ZANON; SCHNETZLER; 2003). Pretendemos apresentar 
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e discutir como o processo de sistematização e de significação da experiência, contribui 

com a formação dos professores envolvidos nas ações de formação do coletivo 

PETCiências.  

 Este coletivo pensa e dialoga sobre temas da área científica disciplinar e também 

sobre a docência. Desta forma, optamos por discutir eixos centrais experienciados na 

proposta: i) a formação científica e pedagógica: ciências, ambiente e formação de 

professores; ii) a construção da identidade e saberes da docência; iii) a necessidade da 

comunidade autorreflexiva e do diálogo formativo na sistematização da prática. 

Consideramos que as categorias de discussão não são isoladas e dissociáveis, mas de 

natureza conjunta e indissociável; no entanto, entendemos esta organização para 

melhor discutir cada momento. 

 

i) Formação científica e pedagógica: ciências, ambiente e formação de 
professores 

 

 Contribuímos significativamente na formação científica e pedagógica dos 

envolvidos no processo de formação - extensão do PETCiências. Cabe ressaltar que o 

PETCiências se estabelece sobre a temática central: “Meio Ambiente e Formação de 

Professores”, apostando, desta forma, na capacidade das temáticas ligadas ao meio 

ambiente e em articular o conhecimento científico e docente. Baseamo-nos no fato de 

que a experiência pode assumir diversas dimensões, ao qual o continuum formativo 

(MIZUKAMI, 2002) contribui no desenvolvimento do professor e seus elementos de 

ação, tal como uma re-significação de abordagens e práticas pedagógicas relacionadas 

a certas temática/conteúdos - daí a importância de tratarmos também dos temas de 

ensino na formação docente. 

 Pensar algumas temáticas durante a formação pode ser fundamental em agregar 

sentido do como e do porquê trabalhar um conteúdo, assim como o docente terá claro 

o sentido para desenvolver um ensino que possibilite aprendizagens. Já nos enfatizava 

Carvalho e Gil-Pérez (2011) e Tardif (2002), que a ação educativa pode ser muito 

diversa e mobilizar um sabre e um saber-fazer, de experiências anteriores - ao qual a 

formação deve trabalhar. Desta forma, o “Curso Meio Ambiente, Ciência e Formação” 

utiliza como carro-chefe a Educação Ambiental, ocupando um papel fundamental e 

articulador na formação de professores, dotando os envolvidos de conhecimento 

científicos e possíveis relações com a Educação Científica - quanto aos processos de 

ensino e aprendizagem, como podemos perceber pelas temáticas apresentadas no 

Quadro 1. Estas temáticas possuem caráter interdisciplinar, que transita sobre as 

discussões de meio ambiente, saúde, as relações Ciência-Tecnologia-Sociedade 
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(CTS), desafios e estratégias do ser e trabalho docente, didática e metodologias de 

ensino, tecnológicas digitais de informação e comunicação, questões sócio-científicas.  

 Tal perspectiva pode ser percebida nas pesquisas de Tonello, Santos e Bervian 

(2019), ao realizarem um estudo sobre as representações de meio ambiente de 

professores em formação inicial e sua potencial conformação da futura prática escolar 

estudando o coletivo PETCiências. Os autores destacam: 

 
neste estudo sobre as representações de meio ambiente, as 
representações dos licenciandos, foram predominantemente 
globalizantes, apresentando, por consequência uma baixa ocorrência 
nas    representações, naturalista e antropocêntrica. Devido ao 
processo formativo intencional dos licenciandos no PETCiências 
pautado no eixo central “Meio Ambiente e Formação de Professores”. 
Podemos inferir que a maioria dos professores em formação inicial 
investigados, possivelmente desenvolveram suas futuras práticas 
educativas na EA, baseadas na formação de sujeitos pertencentes ao 
meio ambiente como uma realidade a ser transformada. Inclusive, não 
como objeto de uso e não apenas como um conceito científico-
ecológico a respeito do meio ambiente (TONELLO; SANTOS; 
BERVIAN, 2019, p. 991). 

 

 Desta forma, a familiarização do futuro professor e melhores formas de 

abordagem sobre as temáticas em questão são fundamentais, uma vez que o próprio 

currículo escolar deve tratar de tais temas26. Com isso, apontamos que o professor 

iniciante, quando em constante contato com a realidade escolar, acima de tudo 

desenvolvendo práticas em conjunto com os professores titulares da Universidade e da 

Escola, em um trabalho colaborativo (PANSERA-DE-ARAÚJO; AUTH; MALDANER, 

2007), estão vivenciando e experimentando o ser docente, estratégias que podem ser 

viáveis e melhoradas na abordagem pedagógica. Segundo Tardif (2002), este 

movimento é fundamental, uma vez que, com os professores experientes, podemos 

aprender e analisar o ensino sob diversas perspectivas. Reitera o autor que é na prática 

escolar, no ato de ensinar e colocar-se como professor, que desenvolvemos não apenas 

o saber-ser, mas também um saber articulado do conteúdo com o desenvolvimento 

curricular. Conforme Sacristán (2017), este desenvolvimento se estabelece em diversas 

fases, no qual a ação compreende um importante campo de desenvolvimento 

pedagógico do conteúdo e do professor em sua prática profissional.  

 
26 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), tratam a Ética, Pluralidade Cultural, Meio 
Ambiente; Saúde e Orientação Sexual, como temas transversais na Educação Básica, devendo 
serem abordadas em todas as fases de ensino (BRASIL, 1997). Na própria Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), a Ciências da Natureza, busca se articular com os diferentes campos 
do saber, sendo capaz de reconhecer a diversidade existente do conhecimento científico e sua 
construção ao longo da história (BRASIL, 2018). 
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 Assim, os licenciandos, professores da universidade e os professores da escola, 

responsáveis pela formação científica, de sujeitos e cidadãos, assumem fundamental 

importância sobre temas que, ao mesmo tempo que se assumem contemporâneos, 

também são imprescindíveis na vida social e na leitura de mundo. Ainda, além de 

trabalhar os conhecimentos conceituais e disciplinares específicos, o professor deve 

ensinar os processos e certas práticas de investigação, próprios das CN, fazer com que 

o aluno se aproprie da linguagem científica, além de contextualizar este conhecimento 

(BRASIL, 2018). 

 Para isso, o momento de discussão torna possível que, enquanto professores 

em formação, tenhamos um feedback de estratégias que estão sendo utilizadas pelos 

professores na escola, avaliando-as e revendo certas abordagens pedagógicas; ao 

mesmo passo, os professore da escola podem se inteirar das novas perspectivas que 

vêm surgindo e se atualizar com as pesquisas mais recentes na área. É um processo 

mútuo, em que todos aprendem a ser mais professores e (re)carregarem a bagagem 

formativa. No entanto, este processo não apenas deve ser restrito ao conhecimento 

científico e pedagógico (IMBERNÓN, 2000), mas uma das partes da formação do 

professor. Neste sentido, “se existe um ponto em que existe um consenso 

absolutamente geral entre os professores - quando se propõe a questão de que nós, 

professores de Ciências, devemos ‘saber’ e ‘saber-fazer’ – é, sem dúvida, a importância 

concedida a um bom conhecimento da matéria a ser ensinada” (CARVALHO; GIL-

PÉREZ, 2011, p. 21).  

 Desta maneira, apontamos como crucial nas atividades desenvolvidas um 

diálogo que relacione a formação científica e a prática pedagógica, fundamentada na 

experiência e sua reflexão (SCHÖN, 2000; ALARCÃO, 2010). Assim, o curso vem ao 

encontro de Carvalho e Gil-Pérez (2011), sobre a importância de conhecer a matéria a 

ser ensinada, significando basicamente: na relevância dos problemas que emanam a 

origem ao desenvolvimento do conhecimento científico, incluindo o processo 

epistemológico da construção do conhecimento; as perspectivas metodológicas do 

método científico e suas características na construção de teorias; considerar o 

importância no trabalho da perspectiva CTS, na formação do sujeito cidadão; estar 

atualizado das descobertas científicas mais atuais e inter-relações com outros campos 

do conhecimento; trabalhar e optar por conteúdos adequados e instigantes aos alunos; 

e, por fim, estar aberto para dialogar e sempre aprender mais.  

 Nesta mesma perspectiva, acreditamos que a formação está direcionada 

também para a o desenvolvimento curricular de conteúdos, tanto do currículo prescrito, 

quanto daquele currículo em ação, que se dá na experiência prática propriamente dita 

(SACRISTÁN, 2017). Assim, consideramos que contribui no fortalecimento de pensar 
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estratégias de formação, para melhor ensinar e ao mesmo tempo aprender a reinventar-

se dentro do próprio processo, primando pela qualidade da Educação Científica, nos 

contextos de atuação profissional. 

 

ii) A construção da identidade e saberes da docência 
 

 Defendemos que a sistematização e a significação da experiência são 

extremamente importantes para que se possa fazer uma melhor reflexão acerca da 

vivência de cada PETiano, no âmbito escolar. Destaca-se a atividade de formação - 

extensão “PETCiências vai à escola”, oportunizando a inserção no contexto da escola, 

como sendo uma autêntica forma de desenvolvimento de saberes da docência, a qual 

defendemos ao longo da discussão. Desta forma, estamos, de acordo com Pimenta 

(1996, p.15), em considerar que “mobilizar os saberes da experiência, é o primeiro 

passo no nosso curso de didática [e formação docente] que se propõe a mediar o 

processo de construção de identidade dos futuros professores”, contribuindo na 

formação profissional dos envolvidos no coletivo PETCiências.   

 Sendo assim, reconhecemos que a construção da identidade docente se dá a 

partir de diversos saberes que decorrem de uma racionalização da experiência 

vivenciadas na escola pelos licenciandos (PIMENTA; 1996; GAUTHIER, 1998; TARDIF, 

2002) bem como no processo de narrar reflexivamente em seus DF estas vivências 

(PORLÁN; MARTÍN, 2001). Pimenta (1996) caracteriza os saberes em três tipos: os 

saberes da experiência, que se baseiam na experiência de vida; os saberes da 

docência, que consistem na experiência adquirida na vida escolar e acadêmica; e os 

saberes pedagógicos, que englobam as teorias e concepções educacionais. Também 

podemos citar Tardif (2002), que caracteriza os saberes como temporais e justifica 

argumentando que a formação docente está diretamente relacionada com a sua história 

de vida, portanto, com as experiências que o professor se deparou ao longo do seu 

caminho formativo, que vão ao encontro das atividades de formação e extensão 

desenvolvidas no PETCiências. O desafio dos cursos de graduação e também dos 

programas como o PETCiências, é o de “colaborar no processo de passagem dos 

alunos de seu ver o professor como aluno ao seu ver-se como professor. Isto é, de 

construir a sua identidade de professor” (PIMENTA, 1996, p. 15-34). 

  A partir daí, consideramos a importância durante a formação de professores dos 

processos de reflexão sobre a própria prática, como forma de sistematizar a experiência 

e os saberes que provêm dela, contribuindo no desenvolvimento dos professores e sua 

profissão (CARR; KEMMIS, 1988; SCHÖN, 2000; ALARCÃO, 2010). Da mesma forma, 

a identidade profissional do professor não é algo pronto ou que é adquirido de imediato; 
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ela é construída aos poucos desde o início da formação inicial, e que ao longo da sua 

jornada vive constantes construções. Assim, é perceptível que ninguém se torna 

professor de repente: tornamo-nos educadores na prática e na reflexão sobre a prática 

(FREIRE, 1991). Nesse sentido, Pimenta afirma que: 

 

[...] uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da 
significação social da profissão; da revisão constante dos 
significados sociais da profissão; da revisão das tradições. Mas 
também da reafirmação de práticas consagradas culturalmente 
e que permanecem significativas (PIMENTA, 1996, p.76). 

 

 Cabe destacar que esta construção de identidade ao longo da sua formação e 

atuação pode ser influenciada por alguns fatores políticos, culturais, familiares e 

também por meio de algumas opiniões. Assim, para além da universidade, o processo 

formativo é construído no decorrer da prática acadêmico-profissional, ao qual permeia 

uma diversidade de relações que determinam a ação cultural docente e o saber do 

professor, como um sabre social, heterogêneo, situado, personalizado e temporal 

(TARDIF, 2002). 

 Desta forma, o processo de significar e sistematizar a experiência, por meio do 

diálogo formativo, além de constituir um professor prático-reflexivo, também vai ao 

encontro do desenvolvimento de saberes que se geram por meio da própria experiência. 

Pensar a experiência, como algo que nos passa e nos acontece (LARROSA, 2002), é 

pensá-la, não apenas sobre seus fins, mas também sobre os meios. Em outras palavras, 

é considerar a experiência do exercício profissional e formas que este processo ocorre 

para pensar à docência e suas interfaces. 

 

iii) A necessidade de uma comunidade autorreflexiva e do diálogo 
formativo na sistematização da prática 

 

 A necessidade da formação continuada é notável, visto que a formação inicial 

de professores, por si só, não desempenha as inúmeras questões a serem abordadas 

no âmbito escolar (ALARCÃO, 2010). No entanto, a formação continuada iniciou a fim 

de apresentar novas metodologias de ensino, falhando ao deixar de lado a discussão 

sobre os processos de ensino e aprendizagem, o fazer docente (IMBERNÓN, 2010; 

GÜLLICH; 2013). 

 Os processos de formação continuada tendem a desenvolver autonomia em 

relação aos conteúdos ensinados. A interação, entre universidade e escola 
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comprometida com a formação de novos professores, incentiva o compromisso da 

própria escola com a formação continuada de seus professores (MALDANER, 2006).  

Neste mesmo viés, Gullich (2013, p. 264) considera que “apontar para a reflexão como 

possibilidade de mediação dos processos formativos é vislumbrar outros caminhos 

possíveis à formação continuada de professor”, singularizando o aparato juntar 

professores formadores, licenciandos e professores da educação básica (na tríade de 

interação), constituindo um ambiente em que todos se constituem professores através 

da IFA.  

 Desta forma, especialmente os bolsistas do PETCiências, por meio do DF 

apresentam os pontos positivos sobre sua prática e experiência. Essas escritas são 

utilizadas posteriormente para a pesquisa e o próprio diálogo formativo (PERSON; 

BREMM; GÜLLICH, 2019; BREMM; SILVA; GÜLLICH, 2020). Consideramos que o fato 

do professor transferir sua narrativa pessoal para a discussão coletiva permite a 

formação compartilhada (PANSERA-DE-ARAÚJO; AUTH; MALDANER, 2007; 

GÜLLICH, 2013; PERSON; BREMM; GÜLLICH, 2019), configurando-se, nas palavras 

de Alarcão (2010), em uma comunidade autorreflexiva. Através deste coletivo, é 

possível afirmar que os sujeitos se inserem na comunidade autorreflexiva, fortalecendo 

o processo de escrita com reflexões das experiências contadas nos encontros, 

fortalecendo o processo reflexivo através da percepção de professores em formação 

continuada, que manifestam os desafios e impasses da profissão. 

 Desta maneira, a IFA torna-se fundamental para a sistematização da 

experiência, mais precisamente da reflexão sobre/para/na ação (SCHÖN, 2000, 

ALARCÃO, 2010), que, por si só, demanda de diversos eixos constitutivos, como já 

descrito, desde o início da formação inicial e na formação continuada - uma rotina a ser 

construída (GÜLLICH, 2013). A sistematização, como ferramenta educativa, qualifica a 

formação do professor, que, por meio dela, explora os significados que a prática pode 

assumir, visando ao contexto escolar (KIEREPKA; BREMM; GÜLLICH, 2019). Do 

coletivo (diálogo formativo) a reflexão individual no DF e deste a construção de relatos 

de experiência, com as vivências já refletidas e melhor compreendidas à luz da 

teorização, os professores em formação inicial e continuada ampliam sua formação-

ação, pela investigação (CARR; KEMMIS, 1988; GÜLLICH, 2013; PERSON; BREMM; 

GÜLLICH, 2019).  

 Essas sistematizações e a significação da prática vivenciadas permitem um 

mecanismo que contribui na constituição docente dos sujeitos inseridos no processo. 

No caso do PETCiências, percebemos que este processo de investigar e refletir sobre 

a ação está contribuindo no desenvolvimento de professores pesquisadores, 

comprometidos com a melhoria de sua prática, conforme Porlán e Martín (2001). Além 
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disso, destacamos que o PETCiências busca ir ao encontro de profissionais críticos e 

reflexivos, sistematizando e significando a experiência, por meio de instrumentos de 

reflexão como o DF, que constroem uma formalidade e facilitam que as vivências 

escolares, os diálogos formativos coletivos nos encontros dos processos de formação – 

extensão, possam ser sistematizados e significados em experiências. 

 

4. Considerações finais 
 

 Podemos considerar que o programa PETCiêcias desafia os licenciados, tutores 

e demais professores envolvidos a aprimorar os processos formativos dos quais são 

atores. Neste processo, os sujeitos professores desenvolvem autonomia buscando 

sempre melhorar o processo de ensino e ampliar os meios de produção de 

conhecimentos científicos e pedagógicos, assim como a pensar e refletir a própria 

profissão. O programa torna-se fundamental na relação sempre viva entre ensino, 

pesquisa e extensão, em que a formação de professores se potencializa neste contexto 

de mão dupla entre Universidade e Escola em que se vai das teorias às práticas e vice-

versa.  

 Destacamos, ainda, que os resultados de programas que almejam a formação 

de professores pelo viés da formação inicial e continuada de forma articulada ampliam 

as suas perspectivas da racionalidade prática à crítica (ZANON; SCHNETZLER, 2003). 

Isso se torna evidente em licenciandos que estão inseridos nas ações formativas 

significadas e refletidas no DF e as ações como: “PETCiências vai à escola”, “Curso 

Meio Ambiente, Ciência e Formação” e os “Ciclos Formativos no Ensino de Ciências e 

Matemática”, visto que a formação qualificada e/ou de excelência é um dos objetivos do 

Programa. Desta maneira, a perspectiva de constituição de professores é fundamentada 

na prática da investigação, na apreensão desta como processo reflexivo-formativo e 

deste em transformAção, com o intuito de formar professores críticos e reflexivos, no 

exercício e movimento constante e contínuo de (re)pensar para transformar e melhorar 

sua prática (CARR; KEMMIS, 1988; GÜLLICH, 2013). 

 Desta forma, consideramos que o modelo teórico-prático-metodológico 

desenvolvido pelo coletivo do PETCiências representa uma intencionalidade formativa, 

com propósitos claros: a formação de professores de CN com perfil crítico-reflexivo, 

pesquisador do processo pedagógico e dotado do conhecimento científico e 

pedagógico. Tais perspectivas podem ser encerradas, como as seguintes centralidades: 

i) a formação científica e pedagógica, que prima pela discussão e o desenvolvimento de 

temáticas que fazem parte do conteúdo a ser ensinado, assim como de estratégias 

pedagógicas para o desenvolvimento no ensino, no que compreende o papel e 



 195 

importância de uma sólida formação científica e pedagógica que perpassa as 

experiências no programa; ii) a significação de saberes da docência, considera o papel 

da experiência e de sua sistematização, para além da reflexão da prática, como 

construção de saberes da docência, especialmente os saberes da experiência, 

contribuindo para o desenvolvimento da identidade e profissionalidade docente; iii) a 

necessidade de uma comunidade autorreflexiva, que compreende e favorece o diálogo 

formativo, desenvolvida como coletivo de formação de professores dispostos a significar 

e sistematizar as experiências vividas no contexto escolar a fim de propor, transformar 

e melhorar a formação e a prática docente (professor prático-reflexivo).  

 Enfatizamos que os eixos centrais da discussão não se apresentam de maneira 

isolada e dissociável; têm natureza indissociável durante seu desenvolvimento e 

processualidade. Assim, este conjunto de elementos/eixos formativos só pode ser 

desenvolvido num dado contexto específico e situado composto por professores da 

escola, professores formadores e licenciandos em formação inicial, potencializa a 

coletividade a pensar e dialogar sobre temas da área científica e também sobre a 

docência, contribuindo e fortalecendo o Ensino de Ciências no Ensino Fundamental, o 

Ensino de Biologia, Química e Física no Ensino Médio, além de voltar-se para a 

formação de professores pesquisadores, críticos e autônomos, preocupados com a sua 

formação e ao mesmo tempos a qualidade do ensino, transformando o contexto 

formativo ao qual estão inseridos para transformar os contextos de ensino de Ciências 

e quiçá o contexto social em que estamos inseridos. 
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1. Introdução 
 

 Neste capítulo, descrevemos os caminhos percorridos e as oportunidades de 

formação interdisciplinar e transdisciplinar experienciadas no nosso processo de 

constituição docente potencializada pelas atividades desenvolvidas no Centro de 

Educação Ambiental, Ciências e Matemática – CEAMECIM – da Universidade Federal 

do Rio Grande - FURG. Concordamos com Moraes (2007) que a constituição do ser 

docente é um processo em constante evolução, o qual ocorre na vivência experiencial 

entre professores, discentes e o meio. E nisso, foi nítido o quanto a convivência com 

professores e bolsistas desse Centro contribuiu em nossa formação profissional. 

 Hoje, recordando essa trajetória acadêmica e docente, percebemos que esse 

convívio possibilitou reconhecermos ideias que surgiram no início das aprendizagens, 

em formação inicial, a partir do universo interdisciplinar, pois, mais do que apresentar 

conceitos, é “necessária uma leitura interior para constatar os principais momentos da 

vida profissional que foram marcados pela interdisciplinaridade” (FAZENDA, 1993, 

p.13). Assim, neste texto retomamos percursos trilhados ao longo de nossa formação – 

para Marlúbia, vividos paralelamente enquanto licencianda e bolsista, durante sua 

formação inicial; e, para Suzi, descritos no decorrer de sua atuação docente. Nossa 

história com o CEAMECIM inicia nos anos 90, quando ambas chegamos ao Curso de 

Matemática Licenciatura Plena. Nesse mesmo período, a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade passaram a ser objetos de discussão nas escolas, possivelmente 

pela implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) no Brasil. 

 Hoje, somos docentes pesquisadoras que revisitam memórias. A partir disso, 

adentramos em um outro momento desta relação: o de fortalecimento de nossas 

concepções construídas e fundadas na convivência e, ao mesmo tempo, de 

reorganização de significados sobre o ser e o fazer docente. No entanto, depois de 

tantos anos de nossa formação inicial, chama atenção e ainda se mantém viva em nossa 

memória a ideia de que alguns docentes da FURG estavam adiante de seu tempo, 

quando criaram o Clube de Ciências, hoje CEAMECIM. Essa ação possibilitou a reunião 

de discentes e docentes de diversas licenciaturas para a constituição do Centro – isso 
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fomentou intencionalmente a interdisciplinaridade tanto nos cursos de formação inicial 

de professores quanto nos de formação continuada, por meio de alguns dos projetos, 

que serão apresentados ao longo do texto. 

 Voltando a citar os PCN, os quais introduziram a ideia de temas geradores na 

educação básica, é possível reconhecer que o trabalho realizado no CEAMECIM já 

atendia a prerrogativa de desenvolver atividades adotando temáticas e, sempre que 

possível, direcionando uma superação disciplinar, como aponta metaforicamente 

Ubiratan D’Ambrosio, para além das gaiolas epistemológicas. Para D’Ambrosio (2016, 

p. 224), os especialistas ou professores de uma área do conhecimento se comportam 

como pássaros em uma gaiola: são motivados por seus pares, por trabalhos anteriores, 

discutem entre si usando um jargão próprio, “só vêem e sentem o que as grades 

permitem, só se alimentam do que encontram na gaiola, só voam no espaço da gaiola, 

só se comunicam numa linguagem conhecida por eles”. Dessa forma, não sabem de 

que cor a gaiola é pintada por fora, ou seja, não entendem ou não conhecem o que os 

colegas de outras áreas, que estão em outras gaiolas, fazem.  

 
Uma tentativa de superar essa insuficiência é a interdisciplinaridade, 
que transfere métodos de algumas disciplinas para outras, mesclando 
métodos e identificando novos objetos de estudo. [...] A 
transdisciplinaridade    procura    ir    além    das    disciplinas, das    
multidisciplinas    e    das interdisciplinas (D’AMBROSIO, 2016, p. 223). 

 
 Sair da gaiola não é fácil e, por isso mesmo, propostas interdisciplinares e 

transdisciplinares, como as que deram vida ao CEAMECIM, são vitais no campo 

educacional. Essa forma de ser, interdisciplinar ou transdisciplinar, pensada pelos 

professores que se permitiram sonhar, está visível nas atividades realizadas ao longo 

de seus quase 40 anos. Essas atividades ainda estão vivas por meio dos diversos 

registros, como fotos, documentos, artigos, certificados e eventos, os quais descrevem 

a tipologia de cada projeto e, como consequência, as relações estabelecidas, pela 

constituição de cada sujeito que participou desta história. Assim, é possível afirmar que 

o CEAMECIM nos parece ser um só. Muito embora seja a soma de muitas partes, ele 

não as descaracteriza, mas, sim, as fortalece, na medida em que, de  projeto em projeto, 

auxiliou na formação de professores licenciados pela FURG que adentraram aquele 

espaço, que se constituíram nele e que, ao longo de suas histórias de vida, o 

constituíram também, em constante interação.  

 Diante do acima exposto, ao longo deste texto, recapitularemos parte da história 

deste Centro: como ele surgiu, quais eram seus objetivos iniciais e suas características. 

Após situar o leitor no percurso deste Centro em uma linha de tempo, apresentaremos 
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o relato e as vivências das duas autoras deste texto, as inquietações e as experiências 

vividas em sua constituição docente, que iniciaram no Curso de Matemática Licenciatura 

Plena e a ela deram continuidade durante o exercício da docência. Para finalizar, 

discorreremos sobre os documentos oficiais atuais que orientam os currículos da 

educação básica e da formação de professores na direção de uma ação pedagógica 

fundada na interdisciplinaridade e na transdisciplinaridade. A partir disto, teceremos 

algumas reflexões. 

 
2. Pontos em destaque neste percurso histórico: dos anos 1980 até 2020 
 
 Na década de 80, precisamente em 1981, dois docentes da FURG criaram um 

Clube de Ciências, que tinha como objetivo proporcionar a interação entre os 

acadêmicos da Licenciatura de Ciências e a realidade do ensino, bem como motivar os 

alunos da comunidade escolar para a aprendizagem de Ciências por meio de 

experiências inovadoras.  A resposta positiva da comunidade escolar à proposta do 

Clube de Ciências27 evidenciou a necessidade de aprofundar ações que contribuíssem 

para a formação continuada dos professores das escolas e para a formação inicial dos 

discentes dos cursos de licenciatura da FURG, conforme relatos (CEAMECIM, 2020). 

 

 
Figura 1: Cartaz divulgado nas escolas em 1981 

Fonte: CEAMECIM (2020) 
 

Sendo assim, em 1982, o Clube de Ciências deu origem ao Serviço de Apoio à 

Melhoria do Ensino de Ciências – SAMECI.  Os primeiros materiais e equipamentos 

foram adquiridos por meio do Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos na 

Região de Fronteira do Brasil com o Uruguai – PRODERF. Com o tempo, o SAMECI 

 
27 Todo o relato da trajetória do Clube de Ciências ao CEAMECIM atual encontra-se disponível 
em https://ceamecim.furg.br/sobre-o-ceamecim. Acesso em: 25 jun. 2020. 
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passou a envolver projetos de pesquisa, ensino e extensão, e com isso assumiu o status 

de centro e na década de 90 configurou-se como Centro de Apoio à Melhoria do Ensino 

de Ciências – CEAMECI.  

No CEAMECI foram então criados um Museu Interativo de Ciências, um Jornal, 

um Programa de Rádio e eventos como a Gincana de Ciências e Matemática e As 

Quintas com a Matemática. Estas ações já evidenciavam a parceria do CEAMECI com 

o Centro de Estudos e Apoio ao Ensino de Matemática – CEAEM, que se uniram e 

formaram, em 1996, o Centro de Apoio à Melhoria do Ensino de Ciências e Matemática 

– CEAMECIM, que nessa época passou a atuar no Programa PROCIÊNCIAS (CAPES-

FAPERGS), desenvolvido no estado do Rio Grande do Sul (RS), o qual possibilita todo 

um conjunto de novas vivências e experiências na formação permanente de 

professores. (CEAMECIM, 2020). 

No final de 1998, alguns dos integrantes do Centro passaram a atuar no 

Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental da FURG, na linha de pesquisa 

“Currículo e Formação de Professores”. Essa ação possibilitou uma nova identificação 

para o CEAMECIM, que, a partir desse momento, passou a ser um dos Núcleos de Ação 

deste Programa de Pós-Graduação e sua sigla passou a ser descrita como: “Centro de 

Educação Ambiental em Ciências e Matemática”.  

Quase uma década após, no ano de 2006, o CEAMECIM veio a integrar a Rede 

Nacional de Educação e Ciência: Novos Talentos da Rede Pública, juntamente com a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, realizando o Curso de “Memórias 

e aprendizagens: a constituição dos sujeitos/corpos”, oferecido para professores e 

alunos do Ensino Médio (CEAMECIM, 2020)28. Em 2007, o CEAMECIM criou a “Oficina 

de Papel Reciclado”, oferecida para professores e alunos do Ensino Fundamental e 

Médio, e também o “Curso Saberes docentes em diálogo: (re)construindo a prática 

pedagógica”, ministrado para professores de Ciências do Ensino Fundamental. Naquele 

mesmo ano, o CEAMECIM organizou e implantou o ensino de Ciências e Matemática 

em Ambientes Virtuais, como: Mathemolhes29 e Caminho das Águas30.  

O investimento também envolveu os materiais didáticos produzidos no centro: 

os recursos utilizados se ampliaram, como o aperfeiçoamento da técnica de 

emblocamento em resina, que permitiu a produção de blocos com outros grupos de 

animais até então não utilizados. Aliada a isso, ampliou-se não apenas a confecção de 

outros diferentes moldes ou modelos em papel reciclado, os quais tiveram início na 

 
28 Uma sequência detalhada de ações e projetos do CEAMECIM desde sua criação está 
disponível em https://ceamecim.furg.br/index.php/sobre-o-ceamecim. Acesso em: 18 jun. 2020.  
29 Disponível em: <www.ceamecim.furg.br/mathemolhes>. Acesso em: 18 jun. 2020. 
30 Disponível em: <www.ceamecim.furg.br/caminhodasaguas>. Acesso em: 18 jun. 2020.  
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década de 90, mas também a oferta de cursos para professores e alunos, para o ensino 

desta técnica.   

Com este relato, podemos notar que atividades mencionadas na década de 90 

continuaram a existir no ano 2000, justamente porque expressam, muitas vezes, o 

revigoramento de uma atividade decorrente da aceitação e da solicitação pela 

comunidade escolar, que sempre teve um fluxo constante dentro desse centro. Um outro 

exemplo desse tipo de integração que há muitos anos acontece entre o CEAMECIM e 

as escolas e ainda se mantém, com algumas modificações, são as Feiras de Ciências. 

Nessa dinâmica de renovação em 2015, ocorreu a I Feira de Ciências, organizada por 

professores do Instituto de Matemática, Estatística e Física (IMEF). Em 2018, esse 

projeto foi retomado, e teve sua terceira edição em 2019. Nesse projeto são realizados 

cursos de formação de professores para a concretização das feiras nas escolas. É 

importante destacar que essa renovação ocorre pela iniciativa de uma professora do 

IMEF, egressa do Curso de Física Licenciatura, que foi bolsista do CEAMECIM em sua 

formação inicial, o que evidencia a forte presença do Centro na constituição docente 

dos que, em algum momento de sua formação, conviveram com ele e ali viveram suas 

experiências. 

A Feira de Ciências possibilita envolver o aluno em uma investigação científica, 

propiciando um conjunto de experiências interdisciplinares, além de integrar o corpo 

docente em atividades diferenciadas (GAUTERIO; GUIDOTTI; ARAÚJO, 2017). Para 

esses autores, o espaço não formal da Feira de Ciências pode ser produtor de novos 

conhecimentos, pois compõe um evento em que professores e estudantes trabalham 

em conjunto e com objetivos preestabelecidos. Assim, o resgate das Feiras de Ciências 

nas escolas, em parceria com a universidade, tornou-se essencial para os professores 

da Educação Básica repensarem suas práticas metodológicas.  

Também desenvolvido no âmbito do CEAMECIM e com o objetivo de integrar o 

ambiente acadêmico e escolar, o Projeto Escola-Comunidade-Universidade busca 

metodologias educativas, interativas e interconectivas em uma visão sistêmica – 

ESCUNA. Esse projeto, que se constituiu inicialmente em uma parceria entre a 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG, a Prefeitura Municipal do Rio Grande e o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), possibilitou a 

aquisição de equipamentos de informática para as escolas e para a universidade, 

visando melhorar as condições físicas para a formação dos professores. Cada uma das 

escolas que participaram do projeto recebeu um laboratório de informática com 30 

computadores e a colaboração de dois discentes monitores, estudantes da FURG, que, 

durante a execução do projeto, auxiliaram no desenvolvimento das atividades do 

ESCUNA, bem como na inserção das tecnologias digitais nas escolas.  
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O ESCUNA teve por objetivo formar professores para trabalhar com a 

metodologia de Projetos de Aprendizagem, a fim de romper as barreiras disciplinares 

existentes na escola e possibilitar, assim, um trabalho interdisciplinar. Além de propor ir 

além das gaiolas epistemológicas, retomando a metáfora de D’Ambrósio, o projeto 

também buscou inserir a comunidade escolar no âmbito das tecnologias; oportunizar 

aos alunos e professores a simulação de situações reais, interações remotas e consulta 

a diferentes fontes de informação pelo acesso a sistemas computacionais e à Internet;  

e democratizar e socializar os conhecimentos produzidos na rede de interações 

escolares, visando à constituição de comunidades de aprendizagem para além das 

fronteiras da escola.  

A metodologia de Projeto de Aprendizagem está baseada na teoria da 

construção do conhecimento, de Jean Piaget, segundo a qual o conhecimento é 

construído progressivamente pelo sujeito, em suas ações que repercutem em 

interações com o ambiente. As relações epistemológicas estabelecidas entre o sujeito 

e o meio implicam um processo de construção e reconstrução permanente, que resulta 

na formação das estruturas do pensamento. Segundo Fagundes, Sato e Maçada-

Laurino (1999), a elaboração de um Projeto de Aprendizagem se constitui a partir da 

curiosidade e de um conjunto de interrogações, quer sobre a temática a ser investigada, 

quer sobre o mundo à nossa volta.  

Assim, na metodologia de Projetos de Aprendizagem, os conteúdos emergem 

da realidade dos estudantes, na busca por responder suas interrogações e sanar sua 

curiosidade, enquanto o professor desempenha o papel de mediador desse processo 

de descoberta e aprendizagem. Tal processo educativo, em que estudantes e 

professores, juntos, em cooperação, criam espaços de discussão e articulação, 

potencializa a formação de um sujeito transformador, ético, autônomo, o que contribui 

para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.  

Após a descrição desse percurso, mencionando alguns dos projetos realizados 

no CEAMECIM, podemos concluir que tudo isso passa pela presença dos docentes que 

idealizaram e continuam realizando essas ações. Da mesma forma, estas ações 

tornam-se realidade, também, pelo trabalho dos bolsistas que, em fase de formação 

inicial, participam ativamente desse processo.  

Por isso, cada projeto atende, antes de tudo, à formação dos futuros professores 

desta universidade. Um bolsista é um profissional em formação, e no CEAMECIM, 

muitas vezes, um professor em formação cumpre uma dupla jornada de estudos, pois o 

que se desenvolve no Centro é sempre uma atividade de aprendizagem. Essa atividade 

só chega à comunidade após planejamento e desenvolvimento dentro do Centro.  Um 

bolsista poderá ficar no CEAMECIM durante toda a sua graduação.  
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 Dessa forma, os relatos que passamos a apresentar descrevem a visão do 

CEAMECIM a partir de duas discentes do curso de Matemática Licenciatura Plena, 

autoras do presente texto, que hoje são docentes em cursos de graduação e Pós-

graduação Stricto Sensu, em universidades públicas. Desse modo, nesta fase o capítulo 

servirá para expressar também um agradecimento31 pela existência desse espaço, 

antes de tudo, de acolhimento aos professores em formação. 

 
3. Relatos docentes: primeiros passos de formação 
 

Nesse interesse, é necessário, para clareza desta exposição, que estes tópicos 

tratem de dois momentos: o primeiro relata a visão da discente, enquanto bolsista 

CEAMECIM (1998-2003); e o segundo momento revela  a discente, também aluna de 

graduação (1994-1997), frequentando o CEAMECIM para usufruir dos materiais de 

empréstimo, e tornando-se, em seguida, docente desta universidade e vindo a constituir 

seu trabalho com projetos efetivados neste centro.      

 
 3.1 Primeiro Relato – bolsista CEAMECIM: o começo de um caminho 
 

Era o ano de 1997 – eu estava no primeiro ano de graduação. Hoje não me 

lembro se conheci o CEAMECIM por intermédio de professores ou de bolsistas, que 

foram às salas de aula, nos primeiros dias de curso, para realizar convites aos alunos 

recém-chegados.  O fato é que, logo após o início do curso, me dispus a ser voluntária 

– esse foi meu primeiro movimento como bolsista. Éramos bolsistas remuneradas, 

quando havia disponibilidade de bolsas, que nos anos 90 já eram em número bem 

reduzido. Ser bolsista no CEAMECIM nos fazia amigos(as). Havia um espírito de 

partilha, e isso não são só palavras bonitas. Formávamos um grupo diferenciado – é 

assim que me recordo daqueles anos. As atividades eram diversas, independentemente 

do curso de origem, pois todos nós participamos, por anos, de projetos que tinham por 

objetivo atender as feiras de ciências e de livros, as gincanas de ciências e de 

matemática. Quando cheguei ao CEAMECIM em 1997, todas essas atividades já 

estavam em andamento. 

Nos anos 90, passávamos, no começo das nossas atividades, pela central de 

empréstimo, e ali aprendíamos a catalogar e a cuidar de tudo que havia disponível para 

auxiliar os professores da educação básica. Tínhamos também, para empréstimo, uma 

seção com projetor de slides, microscópios, bem como lupas e materiais para uso em 

 
31 Agradecimentos às docentes do CEAMECIM, em Paula (2018, p. 28).  
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laboratórios de Química, Biologia e Física. Esses materiais podem ser vistos nas 

Figuras 1 e 2.   

 

      
Figura 2: Animais em formol e placas de silicone 

Fonte: Imagem disponível em https://ceamecim.furg.br/. Acesso em: 15 jun. 2020 
 

Para a comunidade que usufruía das reservas desses materiais, todo serviço era 

possibilitado por meio de telefone. Dos livros aos modelos anatômicos, tudo era 

disponibilizado para empréstimos, como se pode ver na imagem apresentada na Figura 

3. 

 

         
Figura 3: Livros, Sistema solar, Caixas de jogos, Modelos Anatômicos, entre outros materiais. 

Fonte: Disponível em: https://ceamecim.furg.br/. Acesso em: 15 jun.2020 
 

Notemos que em 1997 não havia ainda o uso, sequer, de celular. Como a internet 

ainda estava chegando à universidade, os computadores eram muito utilizados para 

digitar tanto trabalhos de alunos como atividades do centro, que eram de formação, 

eram mesmo de apoio à melhoria do ensino de ciências, pois aprendíamos ali sobre 

como atender professores e alunos de quaisquer disciplinas, escolas e universidades 

que nos procurassem. Nós não só manuseávamos os materiais para empréstimos, mas 

preparávamos ou produzíamos (kits, caixas de jogos, modelos) tudo que fosse solicitado 
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pela comunidade de professores que frequentava o centro.  Com isso, a produção de 

materiais passou, ao longo do período em que éramos bolsistas, de recortes de revistas 

a produção de moldes de peças em silicone e, aos poucos, ampliamos para o uso de 

papel reciclado. Essa ação originou a construção dos próprios moldes de modelos, para 

que fosse possível ter um maior número de empréstimos para as escolas. Por vezes, 

tínhamos ajuda de colegas do curso de biblioteconomia, pois esses faziam catalogação 

dos materiais, atentos à norma específica para cada setor.  

Nos anos de 1998 até 2003, quando fui bolsista, lembro que foi por meio dos 

docentes que trabalhavam em projetos ali realizados que participei pela primeira vez de 

um processo de formação de professores a distância: “TV Escola e os Desafios de 

Hoje”32. Volto ao ano de 1998: como naquela época eu não tinha ainda concluído a 

graduação, minha atividade no “TV Escola e os Desafios de Hoje” estava ligada ao apoio 

aos professores cursistas participantes da formação, estimulando-os a manter em dia 

os seus estudos e as entregas de atividades realizadas a distância. Lembro muito bem 

que havia um desconforto por parte de muitos professores cursistas, pois estudar a 

distância, em se tratando de formação de professores, era algo que causava dúvidas, 

quanto à qualidade de formação. O trabalho de mobilização e apoio ao professor era 

realizado por telefone, carta ou fax. Caso o professor não enviasse mensagens pelo fax 

ou não fizesse um contato telefônico, procurávamos agendar um horário, para saber o 

que estava acontecendo. Foi assim que começamos o processo de Educação a 

Distância (EaD) nesta universidade. Após esse projeto, fui bolsista até o ano de 2003, 

quando retornei às funções na central de empréstimo, produção de materiais e 

realização de oficinas e formações de professores (Figuras 4 e 5). 

 

  
Figura 4: Certificação de atividade de bolsista   Figura 5: Certificado de tutoria em seminário 

Fonte: Documentos da autora (2020) 

 
32 TV Escola e os Desafios de Hoje  – Informações disponíveis em: 
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/relatividades/TVEscola19962002.pdf. 
Acesso em: 15 jun. 2020. 
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O projeto Ciências e Matemática Recreativa era quase uma olimpíada, pois os 

estudantes de diferentes escolas eram desafiados a resolver questões em um tempo 

determinado. As atividades eram realizadas em um ginásio e, em pequenos grupos: 

uma a uma as questões eram resolvidas.  Nas festas do município de Rio Grande, a 

exemplo da Festa do Mar, levávamos os kits – como, por exemplo, microscópios – do 

CEAMECIM, pertencentes a diferentes laboratórios (Biologia, Física, Matemática e 

Química). Esses instrumentos eram objeto de interesse das crianças, que faziam fila 

para poder ver a vida microscópica, apresentada pelos bolsistas. Na Feira do Livro da 

FURG, parte do acervo do Centro era levado para exposição e manipulação dos 

visitantes. da feira. 

Todos trabalhávamos em formações de professores. Muitas vezes, íamos 

naquelas escolas em que, no período de inverno, os professores não tinham acesso 

aos cursos de formação (Figura 6), dadas as péssimas condições de estradas no 

interior, tanto de Rio Grande como da cidade vizinha de São José do Norte. 

 

 
Figura 6: Material de formação realizada em São José do Norte 

Fonte: Documentos da autora (2020) 
 

Desse modo, podemos dizer que nós, como professoras, passamos a participar, 

desde os momentos iniciais de nossa formação, da   formação de outros professores, 

que estavam em exercício em sala de aula. Dessa forma, quando comecei a lecionar 

como professora efetiva após a graduação, eu já tinha constituído uma certa experiência 

em salas de aula. Os rumos que percorri fazendo parte dos projetos terminaram por 

contribuir para conduzir minha formação após a graduação, pois, com a presença no 

“TV Escola e os Desafios de Hoje”, aprendi que sim, era possível realizar formação a 

distância. Hoje, isso nada diz a quem lê ou pensa sobre um ensino nessa modalidade, 

mas nos anos 90, foi algo que causou muitas indagações. Nunca imaginei que após a 

graduação o trabalho com cursos a distância seria uma possibilidade. Só agora percebo 

que ali começou uma trajetória com o uso de tecnologias que marcaria minha formação 
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e me conduziria, anos mais tarde, ao doutorado, por meio da proposta de pesquisa 

descrita em “A prática pedagógica na formação de professores com o uso de TDIC sob 

o foco das objetivações de Agnes Heller: Brasil e Portugal num estudo de caso múltiplo 

integrado” (PAULA, 2018). A pesquisa, situada na linha de uso de tecnologias no ensino 

de Ciências e Matemática, realizada na Pontifícia Universidade Católica (PUCRS), e o 

curso de especialização – Tutoria e Gestão em EAD, realizado de modo semipresencial, 

no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), possibilitaram aprofundar 

meus estudos sobre o uso de tecnologias em cursos de formação de professores, na 

Universidade Trás-os-Montes de Alto Douro, em Portugal. Por certo, ter estado no 

CEAMECIM foi um diferencial na minha formação, pois dada a minha origem humilde, 

tais planos nunca foram previamente traçados.  

Por tudo que vivi e aprendi no CEAMECIM, sou grata. Pelos amigos que fiz, sou 

muito mais que grata, pois até hoje há entre nós um vínculo, é algo especial. Hoje 

estamos distantes, pois a vida de cada um possibilitou oportunidades em diversas 

instituições educacionais. Mas tenho certeza de que os relatos dos colegas bolsistas 

daquela época teriam em comum o sentimento de gratidão. Em seu estudo, Paula et al. 

(2020), parafraseando Henry Wallon (1879-1962), reconhecido como o Psicólogo da 

Emoção, retomam as palavras deste autor que afirma que uma pessoa só é completa 

se consegue conectar-se ao mundo por meio da emoção. Por isso, no CEAMECIM, ao 

aprendermos a nos conectar, nos tornamos pessoas completas, uma vez que o Centro 

nos possibilitava trabalhar juntos, e isso era muito especial para a formação de vínculos, 

sobre os quais Henry Wallon discorre como condição necessária para a formação dessa 

pessoa completa.  

Lembro que havia uma professora que parafraseava Quintana (2005), e hoje isso 

ainda ecoa em minhas memórias, quando surge uma dificuldade pelo caminho, pois: 

“Todos esses que estão por aí, atrapalhando meu caminho, eles passarão e eu ... 

passarinho”. Isso era um modo de dizer: tudo passa. Mas, no nosso voo, o que levamos 

é um pouco do que aprendemos, no chão firme. Meu chão firme da docência foi, sem 

sombra de dúvidas, o que vivi e aprendi junto com o CEAMECIM. 
 
3.2 Segundo Relato: caminhos que se cruzam na constituição do ser e do 

fazer docente 

 
Minha caminhada na docência iniciou em 1994, quando ingressei no curso de 

Matemática Licenciatura Plena. Em 1996, passo a integrar, como bolsista, a equipe do 

Projeto Olimpíada Riograndina de Matemática, que tinha por objetivo a oferta de um 

curso preparatório para auxiliar os estudantes da Educação Básica a compreender os 
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conceitos de Matemática e prepará-los para realizar uma prova ao seu final. Esse 

projeto foi inspirado pela dificuldade que os estudantes da cidade de Rio Grande tinham 

em realizar as provas da Olímpiada Brasileira de Matemática. Apesar de muitos 

defenderem a Olímpiada Nacional como uma forma de atrair os estudantes para a 

Matemática, na prática ela, muitas vezes, aumenta ainda mais a distância e a desilusão 

dos estudantes com esta Ciência Exata.  

Assim, a Olímpiada Riograndina de Matemática tinha por objetivo auxiliar os 

estudantes a compreenderem os conceitos matemáticos por meio de atividades mais 

simples e mais próximas de seu cotidiano. A fim de estimular a participação dos 

estudantes das escolas neste projeto, eram distribuídos prêmios e medalhas ao final do 

curso, de acordo com a colocação de cada um no teste final. Nesse projeto realizei os 

dois estágios obrigatórios do curso. Este foi o único projeto de que participei ao longo 

da graduação. Meu convívio com o CEAMECIM foi mais como aluna do que como 

bolsista, pois utilizava a central de empréstimo de livros para organizar as atividades da 

olímpiada e para meus estudos.  

Terminei a Licenciatura em 1997 e, no ano seguinte, ingressei como professora 

substituta de Estatística no Departamento de Matemática (DMAT)33 da FURG. No ano 

de 1998, o CEAMECIM passou a ofertar o curso de extensão “A TV na Escola e os 

Desafios de Hoje”, no qual participei como professora cursista em 2000. Este curso 

atendia munícipios das mais diversas regiões do estado do Rio Grande do Sul. O 

material didático era disponibilizado por meio de cadernos impressos e CD-ROM, tendo 

em vista a dificuldade de acesso à internet em muitas regiões do estado. Segundo 

Duvoisin (2013, p. 22), “tratava-se de um modelo transmissivo, informativo e pouco 

interativo, oriundo da EaD tradicional, que nasceu e se desenvolveu com o avanço das 

tecnologias unidirecionais”. A pouca interatividade do curso acabou me desmotivando, 

e, por este motivo, concluí apenas um dos módulos do curso. 

Em 2003, fui nomeada professora efetiva da FURG, na área de Estatística. 

Algumas inquietações sobre o ser e o fazer docente ainda me acompanhavam, e uma 

pergunta que não queria calar: "Afinal o que é ser professor?". Foi nessa época que 

recebi o convite da Prof.ª Débora Laurino para participar do Grupo de Pesquisa de 

Educação a Distância e Tecnologia – EaD-Tec e da disciplina de "Currículo, Cultura e 

Formação Docente" no Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental. As 

discussões e as reflexões possibilitadas e potencializadas nesta disciplina permitiram o 

contato com outras formas de pensar. Segundo Maturana e Varela (2005, p. 30), 

 

 
33 Atualmente, Instituto de Matemática, Estatística e Física 
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a reflexão é um processo de conhecer como conhecemos, um ato de 
voltar a nós mesmos, a única oportunidade que temos de descobrir 
nossas cegueiras e reconhecer que as certezas e os conhecimentos 
dos outros são, respectivamente, tão aflitivos e tão tênues quanto os 
nossos. 

 
Por meio dos estudos na mencionada disciplina, percebi que minha ação 

docente estava restrita à minha disciplina, e esta tinha um fim em si mesma, pois, para 

mim, o currículo era um somatório de disciplinas desconectadas. Adotava como método 

de ensino a transmissão e a reprodução do conhecimento, conservando os modos de 

pensar e agir tradicionalmente consagrados e socialmente valorizados, aqueles que vivi 

durante toda minha vida escolar e depois na graduação. 

Por intermédio do Grupo de Pesquisa EaD-Tec passei a conhecer mais as 

atividades desenvolvidas no CEAMECIM e a perceber que estamos em constante 

processo de aprendizagem e, portanto, em constante processo de mudança, o qual 

ocorre de acordo com as experiências que vivenciamos. Todo processo de mudança 

gera certo desconforto inicial, pois temos a tendência a perpetuar o já conhecido, a 

percorrer caminhos já estabelecidos, a não inovar. Isso reforça ainda mais a relevância 

de espaços como o CEAMECIM, em que a inovação e o incentivo à mudança estão 

presentes em cada ação e em cada projeto realizado por seus professores e bolsistas. 
A convivência com os professores e bolsistas do Centro e o entendimento de 

que não queria trilhar o caminho do ensino tradicional levou-me a ingressar, em 2008, 

no doutorado em Educação em Ciências na FURG, outra conquista do grupo de 

professores do CEAMECIM. Assim, comecei a vislumbrar a possibilidade de alçar voos 

para além da gaiola em que me encontrava, na direção de um ser e fazer docente com 

mais sentido e significado. À medida que ia convivendo com os colegas do doutorado, 

fui alçando pequenos voos, trilhando outros caminhos, percebendo que existem muitos 

domínios de realidade, todos igualmente legítimos. Hoje, compreendo que as teorias 

científicas são limitadas, aproximadas, possuem contextos, e que todo conhecimento é 

construído e provisório.  

Em uma dessas disciplinas discutimos a criação de um Curso de Licenciatura 

em Ciências na modalidade a distância, com o objetivo de formar professores de 

Ciências para atuar nos anos finais do Ensino Fundamental, com vistas ao ensino 

integrado e contextualizado, de forma a tornar os futuros professores aptos a fazer a 

gestão dos processos formativos – assumindo a escola como um campo profissional 

específico – e capazes de problematizar em coletivo a prática pedagógica. Para tal, a 

proposta curricular do curso foi organizada de forma interdisciplinar, em que o 

planejamento e a oferta das disciplinas seria em conjunto, bem como o espaço no 

ambiente virtual de aprendizagem, de forma a romper com as grades das gaiolas, a 
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quebrar com a lógica da separação entre as disciplinas e do trabalho individual do 

docente. 

As discussões e as reflexões com os professores, os estudantes da pós-

graduação e outros pesquisadores do CEAMECIM sobre o currículo deste curso 

auxiliaram no meu processo de transformação como docente, estimularam-me a ensaiar 

outros voos, afastando-me das concepções epistemológicas que, com certeza, 

desejava abandonar... E assim fui encontrando outras, que convergiam para meus 

desejos e minhas atuais escolhas. 

Concluí o doutorado em 2012, e neste mesmo ano, ao retornar à minha atividade 

docente, passei a adotar o ensino de Estatística por meio dos Projetos de 

Aprendizagem. O ensino pela pesquisa potencializou uma ação mais participativa dos 

estudantes na construção dos conceitos estatísticos, pois, segundo Samá e Fonseca 

(2019), a inter-relação entre os conceitos estatísticos e o contexto de vida do estudante, 

a escolha da representação gráfica ou da medida estatística que melhor resume a 

informação evidenciam o conhecimento construído pelo estudante ao longo do processo 

investigativo.   

Proposta semelhante realizei em atividade de extensão, em 2014, quando passei 

a integrar a equipe do Projeto Novos Talentos, ligado ao CEAMECIM, com a proposta 

de oficinas de Estatística para estudantes da educação básica. Essas oficinas contaram 

com a colaboração de dois bolsistas do Curso de Licenciatura em Matemática, o que 

contribuiu para sua formação. Para o desenvolvimento da proposta do projeto, 

inicialmente convidamos os estudantes de uma turma do 7.° ano do Ensino 

Fundamental de uma escola municipal a participar de uma oficina intitulada “Dialogando 

com os Dados”34, realizada nos laboratórios de ensino e informática da FURG, no 

contraturno das aulas na escola, totalizando 20 horas. Nessa oficina os estudantes 

escolheram um tema de seu interesse, coletaram dados e organizaram os resultados 

por meio de tabelas e gráfico em um banner digital. A partir do interesse dos estudantes, 

uma segunda oficina foi planejada para o semestre seguinte. Nesta as atividades foram 

trabalhadas a partir da sequência de ensino Planeta Água, proposta por Cazorla et al. 

(2011). Os estudantes exploraram alguns conceitos estatísticos, como média, mediana, 

moda e gráficos de linhas com os dados presentes nas contas de água de suas 

residências. Além de promover o letramento estatístico dos estudantes, a atividade 

possibilitou também discutir sobre o consumo consciente de água, o que evidencia o 

caráter interdisciplinar desta atividade.  

 
34 Mais detalhes dos cursos de Estatística podem ser encontrados em 
https://doi.org/10.5216/rp.v28i2.52773 
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Essas oficinas visaram promover a criação de um espaço contextual e 

experimental para promover o ensino de conceitos estatísticos a partir do contexto e 

das vivências dos estudantes. As atividades propostas buscaram incentivar uma 

participação mais ativa do aluno e também despertar seu interesse para o estudo, o que 

dinamizou o trabalho na oficina e potencializou uma aprendizagem ativa e autônoma 

(SILVA; SAMÁ, 2017). Além dessas oficinas de estatística, outras atividades foram 

desenvolvidas no Projeto Novos talentos pelo corpo docente e pelos bolsistas do 

CEAMECIM de diferentes áreas do conhecimento, como Matemática, Biologia, Física e 

Química, que integravam a proposta, como já apresentado em seção anterior deste 

capítulo. 

Este projeto, assim como muitos outros, desenvolvidos no Centro ao longo de 

seus quase 40 anos, evidenciam o compromisso dos professores integrantes do 

CEAMECIM em criar condições para que se efetive um ensino de Ciências e Matemática 

potencializado em ações articuladas entre diferentes áreas do conhecimento, por meio 

do ensino com projetos, e a constituição de comunidades aprendentes. Nesse sentido, 

em 2019, o grupo de professores do CEAMECIM, atendendo a Chamada do Edital do 

MCTIC/CNPq Nº 05/2019 – Programa Ciência na Escola, elaborou a proposta do Projeto 

intitulado “Ciências na Educação Básica: ações formativas entre a Escola e o Centro de 

Educação Ambiental, Ciências e Matemática – CEAMECIM”, o qual tem por objetivo 

promover ações formativas do ensino de Ciências de forma interdisciplinar, voltado à 

formação inicial e continuada de professores da Educação Básica, com a produção de 

material didático e a implementação das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC), visando à alfabetização digital e científica de estudantes e professores da 

educação básica e da universidade.  

Em 2019, a FURG foi uma das universidades indicadas pelo Ministério da 

Educação para ofertar o Curso de Especialização Ciências é 10!, na modalidade a 

distância, do qual tenho a satisfação de estar na coordenação. Este curso é uma 

iniciativa da CAPES e integra o Programa Ciência na Escola, em parceria com o MEC, 

o MCTIC e o CNPq. Parte dos professores que integram o CEAMECIM estarão atuando 

como docentes nesse curso de especialização, contribuindo com sua experiência em 

atividades interdisciplinares, para possibilitar que o professor da escola vivencie 

diferenciadas formas de ensinar e aprender Ciências, pautadas no uso da 

experimentação e das TIC, de modo instigante e em parceria com as crianças com as 

quais desenvolvem sua atividade docente na escola. 

A escrita deste relato sobre minha caminhada ao encontro da docência, os voos 

que fui me permitindo alçar, levou-me a reencontrar minhas inquietações e lembranças, 

a reviver perturbações, com a nítida sensação de que as vivi ontem. Reconheço as 
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mudanças pelas quais fui passando ao longo do tempo, algumas desejadas, outras não 

esperadas. Percebo que tudo que aconteceu até aqui não foi por acaso: uma coisa foi 

levando a outra, tudo teve uma razão de ser, permeado por uma emoção, tudo estava 

relacionado. 
 
4. CEAMECIM: espaço de form(ação) permanente 
 

 Estar no CEAMECIM significou para nós um marco na vida profissional, assim 

como foi para outros profissionais da educação, pois percebemos que essa etapa foi 

objeto também de relatos de outros professores, como se pode consultar na dissertação 

de Vasques (2005) e nas teses de Araújo (2009) e Vaniel (2013). 

Destarte, o CEAMECIM já mantinha espaço propício, em que docentes e 

discentes realizavam, de modo natural e quase diário, as rodas de conversa que eram 

criadas enquanto planejavam e desenvolviam as atividades do Centro. Percebemos, 

com isso, que o período paralelo à formação inicial, em que foi possível estar de um 

modo ou de outro no CEAMECIM, fez com que tivéssemos uma formação inicial e 

continuada ao mesmo tempo.  

Isso se pode afirmar, pois, além de aprender na Licenciatura como organizar e 

planejar as atividades em sala de aula, também foi possível aprender, com os 

professores que já atuavam, as diferentes formas de superar as dificuldades de ensino 

das disciplinas, seja de Matemática, Física, Química ou Biologia. Dessa forma, podemos 

perceber que aos bolsistas CEAMECIM, já naquela época, era possibilitado participar 

das ações e das reflexões sobre o ensinar e o aprender, por meio de atividades 

extensionistas, ao longo de todo o curso. Os bolsistas trabalhavam em todas as fases 

de um projeto: da parte teórica à elaboração dos materiais e ao atendimento dos 

professores nas escolas, o que nos permitiu vislumbrar a articulação entre as diferentes 

áreas do conhecimento e nos aproximarmos do que viria a ser a nossa atuação docente. 

Tanto a inserção do bolsista/licenciando, desde o início do curso, já na sala de 

aula das escolas, quanto as atividades interdisciplinares evidenciam o quanto o 

CEAMECIM estava adiante de seu tempo, pois só anos mais tarde essa ação veio a ser 

regulamentada pelas políticas públicas. A inserção do licenciando na escola hoje é 

contemplada pelo   Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e 

pela Residência Pedagógica. Da mesma forma, a articulação entre as diferentes áreas 

do conhecimento, a interdisciplinaridade, tem sido incentivada pelo Ministério de 

Educação em diferentes proposições, dentre as quais destacamos os documentos 

oficiais que orientam o currículo da educação básica, como os PCN, e atualmente a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  
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Como tratamos inicialmente, nos relatos a partir dos anos 90, temos como 

referência de documento orientador os PCN, que estavam começando a vigorar. Foi 

nesse documento que a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade e os temas 

transversais começaram a ser objeto de discussões. Mas, mesmo antes disso, o 

CEAMECIM já trabalhava em uma perspectiva interdisciplinar, sem delimitar as 

atividades por disciplinas. Como exemplo deste trabalho interdisciplinar, podemos citar 

as visitas das escolas ao Centro, em que os bolsistas de diferentes cursos se reuniam 

para dar conta de explicar sobre as funções do corpo humano, e nesse processo iam 

falando de Física, Química, Biologia e Matemática.  

Os professores e os bolsistas do Centro também já atuavam de forma 

transdisciplinar, dadas as escolhas temáticas que abarcavam os projetos. Hoje temos 

clareza de que só as temáticas conseguem ser transdisciplinares, e essas têm a função 

primeira de alertar os professores para a necessidade de trabalhar em equipe, pois o 

conhecimento, por si, é transdisciplinar. Mesmo que seja equivocadamente entendido 

como a junção de disciplinas, ele, por si, nunca se admite particionado. A 

transversalidade que se expõe na educação sob o termo “transdisciplinaridade” pode 

ser lida em D’Ambrosio não como alguns dizem: 

 
Uma nova postura religiosa. Nem é como insistem em mostrá-la um 
modismo. O essencial da transdisciplinaridade reside numa postura de 
reconhecimento onde não há espaço e tempo culturais privilegiados 
que permitem julgar e hierarquizar. [...]  na sua essência a 
transdisciplinaridade é transcultural. As reflexões transdisciplinares 
navegam por ideias vindas de todas as regiões do planeta, de tradições 
e culturas diferentes. Repousam sobre as ideias de indivíduos de 
formação e experiências profissionais as mais diversas. 
(D’AMBROSIO, 1997, p. 9-10)  

 

O que o autor referenda vai contra qualquer tentativa disciplinar no sentido do 

que as escolas ainda entendem como a necessidade de manter um currículo 

fragmentado. E, em relação a isso, ele propõe um novo rumo pedagógico, “uma nova 

conceituação de currículo. Aponto uma definição: currículo, é a estratégia de ação 

educativa. Ao partir para uma prática, todos vão munidos de uma estratégia, de um 

plano de ação. Na ação pedagógica, ao se partir para uma aula, não é diferente”.  

(D’AMBROSIO, 1997, p. 72). Ainda nas palavras pensadas a partir das ideias do autor, 

como poderá a escola auxiliar na construção de soluções para um mundo complexo, se 

ela mesma fragmenta os conhecimentos por meio de seus currículos, ainda tão 

segmentados. As Feiras de Ciências, das quais tratamos neste texto, ainda são um 

momento em que, por meio de projetos, alunos e professores se unem. As feiras 

mostram que essa aprendizagem é possível, mas, tão logo cesse esse movimento, cada 
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professor retorna às suas salas de aula, e às suas turmas, e nisso, não há modificação 

curricular, pois, a feira é tida como um momento da escola, representando uma atividade 

quase à parte.  

Apesar do trabalho colaborativo entre professores e alunos, potencializado por 

atividades como as Feiras de Ciências, ainda não estar incorporado no dia a dia da 

escola, já estamos diante de uma nova exigência, por conta das orientações oficiais 

para a Educação Básica. Atualmente, o documento oficial que a orienta é a BNCC, a 

qual, diferentemente dos PCN, tem caráter de obrigatoriedade no contexto educacional 

brasileiro. A fim de superar os conhecimentos tradicionalmente ensinados pela escola e 

possibilitar que estes passem a se dar de forma integrada e desfragmentada dentro de 

uma mesma área de conhecimento e entre as diferentes áreas, a BNCC tem por foco o 

desenvolvimento de competências e propõe os Temas Contemporâneos Transversais. 

Sendo assim, são princípios fundamentais da BNCC: 

 
a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do 
conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância 
do contexto para dar sentido ao que se aprende e o protagonismo do 
estudante em sua aprendizagem e na construção de seu projeto de 
vida (BRASIL, 2018, p. 15). 
 

Neste sentido, os Temas Contemporâneos Transversais buscam evidenciar a 

integração entre os diferentes componentes curriculares e a conexão destes com 

situações vivenciadas pelos estudantes em seu cotidiano, contribuindo para trazer 

contexto e contemporaneidade aos objetos do conhecimento, bem como fazer sua 

vinculação com o desenvolvimento das dez competências gerais da BNCC (BRASIL, 

2018).  

Nisso se pode notar o quanto ainda vigora a fragmentação, pois ainda falamos 

de componentes curriculares como algo a ser efetivado em determinadas ações. Os 

Temas Contemporâneos Transversais devem ser desenvolvidos de forma 

contextualizada e transversal, por meio de uma abordagem intradisciplinar, 

interdisciplinar ou transdisciplinar. Diante dessas adequações solicitadas, questiona-se: 

os professores das instituições de ensino estão preparados para atender a uma 

abordagem inter/intra/transdisciplinar no ensino? Se esta abordagem já era prevista 

desde os PCN, por que o currículo escolar ainda está organizado de forma disciplinar e 

fragmentada? Segundo Marchelli (2017, p.65), o fracasso desta abordagem “é atribuído 

à falta de profissionais capazes de pensar interdisciplinarmente, pois as inúmeras 
tentativas de que os cursos de licenciatura formassem professores aptos para 

desenvolverem e aplicarem esse tipo de pensamento não produziu bons frutos”. Para 

Moraes (2010, p. 1), precisamos trabalhar em prol de um processo de ensino e 
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aprendizagem que possibilite que o “pensamento vá além dos aspectos cognitivos 

baseados no desenvolvimento de competências e habilidades, de forma que este 

processo possa verdadeiramente ecoar na subjetividade humana”. A autora ainda 

destaca que a transdisciplinaridade não combina com práticas pedagógicas 

instrucionistas, pois valoriza o pensamento relacional, articulado, crítico, criativo e 

emergente.  

Desta forma, percebemos que os cursos de licenciatura precisam encontrar 

urgentemente novos rumos para se organizar, de forma a atender a BNCC. Neste 

sentido, no final de 2019, foi publicada a Resolução CNE/CP Nº 2, que trata das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a 

Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de 

Professores da Educação Básica (BNC-Formação), a qual preconiza, em seu Art. 2.o, 

que 
a formação docente pressupõe o desenvolvimento, pelo licenciando, 
das competências gerais previstas na BNCC-Educação Básica, bem 
como das aprendizagens essenciais a serem garantidas aos 
estudantes, quanto aos aspectos intelectual, físico, cultural, social e 
emocional de sua formação, tendo como perspectiva o 
desenvolvimento pleno das pessoas, visando à Educação Integral. 
(BRASIL, 2019, p. 2) 
 

Dessa forma, as mudanças propostas pela BNCC implicam em mudanças 

curriculares nos cursos de Licenciatura: 

 
A ideia construída a partir da leitura da BNCC é que o professor capaz 
de realizar os objetivos por ela assumidos precisa de uma formação 
inicial absolutamente diferente daquela atualmente praticada pelos 
cursos de licenciatura que estão em funcionamento no Brasil. A 
integração do currículo em áreas de conhecimento e o trabalho 
interdisciplinar pressupõe uma formação pautada em conceitos que 
por força da Base condicionarão as políticas voltadas para a 
preparação de professores e a elaboração dos projetos pedagógicos 
dos cursos. (MARCHELLI, 2017, p. 56) 
 

Além disso, tais mudanças também configuram um grande desafio para os 

professores já em exercício nas escolas, uma vez que eles precisarão reformular suas 

práticas pedagógicas dentro desta nova perspectiva curricular. Assim, centros como o 

CEAMECIM têm papel fundamental no ensino, na pesquisa e na extensão, de forma a 

auxiliar os gestores e os professores das escolas, e os coordenadores de cursos de 

Licenciatura a atender as constantes mudanças no cenário educacional brasileiro. Isso 

porque, como podemos constatar, documentos oficiais norteadores da educação básica 

colocam em foco questões que há muito já são discutidas na escola, nos encontros e 

em centros de formação, como o CEAMECIM.  
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A exemplo disso, não podemos deixar de mencionar a tese de Araújo (2009) 

como um relato sobre o quanto a formação de professores depende das interações 

decorrentes desse processo, bem como da atitude dos sujeitos envolvidos em querer 

ser, pensar e fazer interdisciplinar. No entanto, dado que há problemas também de 

estrutura, muitas questões terminam por não adentrar efetivamente para o estágio de 

realizações. Muitas dessas situações perpassam a realidade de professores e, 

inclusive, as jornadas extensas de trabalho, ocupam tempo de discussões que, ano a 

ano, deixam as questões pedagógicas em desvantagem quanto aos posicionamentos 

que, como no caso da BNCC demandariam uma maior participação desses 

profissionais, tanto na elaboração, como na sua efetiva implementação.  

Os PCN já apresentaram à comunidade educacional os temas geradores, pois 

isso já era temática recorrente dos estudiosos da educação. No entanto, com o advento 

desse documento, esses conceitos precisaram tomar parte dos planejamentos dos 

professores. É nessa hora que locais como o CEAMECIM reforçam a necessidade de 

sua existência, pois os grupos lá constituídos discutem conceitos que tendem a se tornar 

referenciais norteadores da educação, por meio de documentos. E, quando na realidade 

das escolas os documentos chegam com força impositiva, no CEAMECIM eles são 

estudados, e modos de torná-los possíveis e realizáveis são explorados. Assim foi 

quando, na década de 90, chegou a vez de implementar as temáticas trazidas pelos 

PCN; e assim está sendo agora, nesta fase de estruturação dos planejamentos, para 

atender as habilidades e competências previstas na BNCC. 

 

5. Considerações finais 
 

Neste capítulo revisitamos nossas memórias sobre as atividades que nos 

oportunizaram vivenciar uma formação interdisciplinar e transdisciplinar no processo de 

constituição docente, potencializada pelas atividades desenvolvidas no CEAMECIM. 

Como foi relatado, os bolsistas trabalhavam na condução do Centro, de modo conjunto, 

tanto no atendimento da produção de materiais, como no atendimento das oficinas para 

formação de professores. Esta escrita possibilitou reviver sentimentos e emoções que 

ainda nos mobilizam e impulsionam a alçar voos para além das gaiolas epistemológicas 

que, em algum momento de nosso percurso acadêmico e pedagógico, nos aprisionaram 

e condicionaram a replicar processos de ensino e aprendizagem que não legitimávamos 

e não nos satisfaziam.  

Ao traçar os percursos percorridos ao longo de nossa constituição docente, 

retomamos alguns aspectos históricos desde a criação do Clube de Ciências até o 

CEAMECIM de hoje, o que nos permitiu constatar que este espaço, por onde passaram 
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tantos bolsistas dos mais diversos cursos de licenciatura, ainda permanece como 

referência de formação. Tal constatação é facilmente identificada por meio das 

memórias retratadas nos textos de dissertações e teses de outros professores que 

vivenciaram seu processo de formação neste Centro. 

Cada uma de nós, assim como outros professores e bolsistas que vivenciaram 

experiências de formação desenvolvidas pelo CEAMECIM, percebe o quanto as ações 

de extensão, ensino e pesquisa estão articuladas e impulsionam as atividades do 

Centro. Esta articulação faz com que as escolas se envolvam em propostas de formação 

continuada e colaborem com a formação inicial dos alunos das licenciaturas, e coloca a 

comunidade, não só do entorno da universidade, mas de municípios vizinhos, como 

coparticipes das ações que são pensadas a partir das demandas trazidas pelas próprias 

escolas. Dessa forma, a extensão atende a comunidade em suas necessidades locais.  

Com isso, a escola não é um laboratório de experimentações estranhas a sua realidade, 

mas, sim, parceiras na condução dos projetos.  

Muitos desses projetos e ações que começaram há quase quatro décadas, se 

revigoram e junto com os docentes e os bolsistas, reinventam o CEAMECIM. Um 

CEAMECIM que é resultante de muitas siglas, de muitos momentos, de vidas de 

pessoas que passaram por ali, em determinada fase de sua formação. Alguns passaram 

pelo Centro e deixaram um pouco de si, outros ainda atuam e contribuem para sua 

perpetuação e reorganização, e ainda há aqueles que, apesar de distantes, levam 

consigo as aprendizagens e as reflexões potencializadas e possibilitadas pela 

convivência neste Centro, o que lhes permite ampliar as ações e concepções do 

CEAMECIM para outros espaços e ambientes educacionais. Estendem e prolongam, 

assim, cada uma das ações ali desenvolvidas, na busca pela constituição de 

estudantes, professores, cidadãos mais conscientes de seu papel na busca de novos 

conhecimentos e da construção de uma sociedade mais justa, igualitária e humana. 
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Débora Pereira Laurino 
Possui graduação em Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade Federal do 

Rio Grande - FURG (1990), mestrado em Ciências da Computação pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (1995) e doutorado em Informática na Educação pela 
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2001). Atualmente é Professora Titular da 

Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Atua como docente e orientadora no 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências (PPGEC/FURG). Desenvolve 

pesquisa na área de Educação, com ênfase em Tecnologias Educacionais, Informática 

na Educação, Educação a Distância, Educação em Ciências e Educação Ambiental, 

atua na formação de professores, no desenvolvimento de ambientes virtuais de 

aprendizagem e de metodologias educacionais. Atua como líder do Grupo de Pesquisa 

Educação a Distância e Tecnologia (EaD-TEC) e participa do grupo COEDUCAR: 

Aprender em ação, Metodologias de Ensino e Formação de Professores. 

 
Eduarda da Silva Lopes 
Possui Graduação em Ciências Biológicas – Licenciatura pela Universidade Federal da 

Fronteira Sul (UFFS), Campus Cerro Largo. Foi bolsista do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e do Subprojeto Residência Pedagógica 

Multidisciplinar – Biologia, Física e Química. Atualmente é mestranda do Programa de 

Pós-Graduação em Ensino de Ciências e bolsista CNPq.  

 
Fabrine Diniz Pereira 
Licenciada em Matemática pela Universidade Federal do Rio Grande – FURG, mestre 

em Educação Matemática pela Universidade Federal de Pelotas, especialista em 

Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação pela FURG, graduanda do 

curso de Matemática Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande – FURG. 

 
Franciele Pires Ruas 
Possui graduação em Licenciatura em Física pela Universidade Federal do Rio Grande 

– FURG e mestrado em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde pela FURG. 

Tem experiência na área de Física, com ênfase em ensino, atuando principalmente nos 

seguintes temas: interdisciplinaridade, ciências da natureza, formação online de 

professores, linguagem semiótica e ensino de ciências. Integra o grupo de pesquisa 

Comunidade de Indagação em Ensino de Física Interdisciplinar – CIEFI e atua como 

professora tutora no curso de Licenciatura em Ciências EaD da FURG. 

 
Giordane Miguel Schnorr 
Atualmente é graduando em Química Licenciatura na Universidade Federal da Fronteira 

Sul (UFFS), bolsista do Programa de Educação Tutorial da UFFS e do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da UFFS. 
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Janice Rubira Silva 
Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências na 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG, com pesquisa voltada para o Ensino 

Básico. Mestra em Ensino de Ciências e Matemática – Mestrado Profissional – pela 

Universidade Federal de Pelotas – UFPel. Licenciada em Pedagogia e também em 

Matemática pela FURG. Atua como professora de Matemática da Rede municipal de 

Ensino de Rio Grande e da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul. 

 
Jordana Lima de Moraes de Lima 
Possui graduação em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria – 

UFSM. Pós-graduação em Gestão do Trabalho Pedagógico e também em 

Psicopedagogia Clínica e Institucional, ambas pela UNINTER. Atualmente é acadêmica 

do curso de Pedagogia da UFSM, mestranda do programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências da Unipampa, Caçapava do Sul. Atua como professora de educação 

especial na Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul e na Prefeitura Municipal de São 

Sepé, bem como Assistente a Docência no Polo de Educação Superior Sepé Tiaraju. 

 
Judite Scherer Wenzel 
Possui graduação em Química Licenciatura Plena pela Universidade Federal de Santa 

Maria – UFSM. Mestrado e Doutorado em Educação em Ciências pela Universidade 

Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. É professora Adjunto I da 

Universidade Federal da Fronteira Sul e professora permanente do Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências. 

 
Karla Priscila Schreiber 
Licenciada em Matemática pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul – Unijuí. Mestre em Biometria e Estatística Aplicada pela Universidade 

Federal Rural de Pernambuco – UFRPE. Especialista em Matemática Financeira e 

Estatística pela Universidade Candido Mendes – UCAM. Faz parte do grupo de 

pesquisa EduEst – Grupo de Pesquisa em Educação Estatística da Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG. Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em 

Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde da FURG. 
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Leonardo Priamo Tonello 
Possui curso técnico/profissionalizante em Técnico em Agropecuária Integrado ao 

Ensino Médio pelo Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, da Universidade Federal 

de Santa Maria (UFSM). É graduando em Ciências Biológicas – Licenciatura na 

Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Cerro Largo/RS. É bolsista do 

Programa de Educação Tutorial e voluntário no projeto de pesquisa em Educação em 

Saúde na produção científica brasileira. 

 
Luana Maria Santos da Silva Ayres 
Graduada em Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal do Rio Grande – 

FURG. Graduanda em Engenharia de Automação pela FURG e Mestre em Educação 

em Ciências pela FURG. Atualmente é doutoranda em Educação em Ciências também 

pela FURG. 

 
Marcos Aurélio da Silva Martins 
Licenciado em Matemática pela Universidade Federal de Pelotas. Atuou como bolsista 

de ensino no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID), bolsista 

de extensão no Laboratório Virtual Multilinguagens e bolsista de iniciação científica pelo 

CNPq no MathLibras. 

 
Maritza Costa Moraes 
Professora Adjunta na Universidade Federal do Pampa, Campus Dom Pedrito/RS. 

Possui doutorado e mestrado em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde pela 

Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Graduada em Licenciatura Plena em 

Matemática pela FURG. É integrante do Grupo de Pesquisa COEDUCAR e também do 

grupo EaD-TEC. 

 

Marlúbia Corrêa de Paula 

Graduada em Matemática pela Universidade Federal do Rio Grande – FURG, com 

especializações em Supervisão e Administração Escolar pela FACEL – Curitiba/PR, 

Gestão e Tutoria em EaD pelo SENAC, e Matemática Aplicada pela UPF. Mestre e 

Doutora em Educação em Ciências e Matemática pela Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul (PUCRS) com doutorado sanduíche realizado na Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro (Utad) no distrito de Vila Real em Portugal com 

financiamento PDSE/CAPEs. Atualmente é Professora Adjunto Visitante na 
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Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) – Ilhéus/BA no curso de Licenciatura em 

Matemática e colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências 

e Matemática da UESC. 

 
Mauren Porciúncula Moreira da Silva 
É professora Associada da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Líder do 

Grupo de Pesquisa em Educação Estatística – EduEst. Idealizou e implantou o Grupo 

Colaborativo de Formação de Professores em Educação Estatística – MoSaiCoEdu. É 

criadora e responsável pelo Laboratório de Estudos Cognitivos e Tecnologias na 

Educação Estatística – LabEst. Coordena o Programa de Extensão Letramento 

Multimídia Estatístico – LeME, banhador do Best Cooperative Project Award, da 

International Association for Statistical Education – IASE/ISI.  

 
Murilo Zurchimitten Jardim 
Bacharel em Enfermagem pela Faculdade Anhanguera, campus Pelotas. Integrante do 

Grupo de Pesquisa Educação a Distância e Tecnologia (EaD-TEC) da FURG. 

 
Patricia Michie Umetsubo 
Graduada em Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal de Pelotas. Atuou 

como bolsista do PIBID. Pertence ao Grupo de Estudos sobre Educação Matemática 

com ênfase nos Anos Iniciais da UFPel. Atuou como bolsista de iniciação científica no 

projeto MathLibras.  

 
Rafaele Rodrigues de Araujo 
Professora Adjunta do Instituto de Matemática, Estatística e Física da Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG, desde abril de 2014. Doutora e mestre em Educação 

em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Licenciada em Física 

pela FURG. Vice-Líder do grupo de pesquisa CIEFI - Comunidade de Indagação em 

Ensino de Física Interdisciplinar. Tem como linha de pesquisa o ensino de Física, 

interdisciplinaridade e a formação de professores. 

 
Rejane Conceição Silveira da Silva 
Possui graduação em Engenharia Civil e graduação em Licenciatura Plena em 

Matemática, ambas pela Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Mestrado e 

Doutorado em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde pela FURG. É 
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professora de Matemática na Educação Básica da rede pública do estado do RS e do 

curso de Licenciatura em Matemática a Distância da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel). 

 
Riceli Gomes Czekalski 
Graduanda do curso de Ciências Biológicas – Licenciatura na Universidade Federal da 

Fronteira Sul (UFFS), Campus Cerro Largo. Bolsista do Programa de Educação Tutorial. 

Participante dos Ciclos Formativos em ensino de Ciências e Matemática, do projeto de 

extensão Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino de Ciências e Matemática 

(GEPECIEM). 

 

Roque Ismael da Costa Güllich 
Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Regional Integrada do Alto 

Uruguai e das Missões (URI), Especialização em Educação e Interpretação Ambiental 

pela UFLA, Mestrado e Doutorado em Educação nas Ciências pela Universidade 

Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ. É professor da 

Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, Campus de Cerro Largo/RS. Coordenou 

o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência – PIBID/CAPES. Atualmente 

é tutor do PETCiências e líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Ensino de Ciências 

e Matemática, bem como Editor geral da Revista Insignare Scientia – RIS. Professor e 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências – PPGEC/UFFS. 

 
Rosangela Ines Matos Uhmann 
Possui graduação em Ciências – Habilitação Química pela Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ. Mestrado e Doutorado em 

Educação nas Ciências pela UNIJUÍ. Coordenou o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação a Docência, subprojeto Química e subprojeto Biologia. Atualmente é 

professora de Práticas de Ensino e Estágio Curricular Supervisionado do Curso de 

Química Licenciatura e do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Campus Cerro Largo/RS. Membro do 

Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino de Ciências e Matemática (GEPECIEM). 

 
Sinara da Silva Chagas 
Acadêmica do Mestrado Profissional do Ensino de Ciências da Universidade Federal do 

Pampa – UNIPAMPA. Licenciada em Educação do Campo – Habilitação em Ciências 
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da Natureza pela UNIPAMPA, Campus Dom Pedrito/RS. Integrante do Grupo de 

Pesquisa COEDUCAR: metodologias de ensino e formação de professores da 

UNIPAMPA. 

 

Suvania Acosta de Oliveira Pureza 
Doutora em Educação em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande – FURG. 

Mestre em Modelagem Computacional e Licenciada em Matemática, ambos pela FURG. 

Atualmente atua como docente na Educação Básica e participa dos grupos de pesquisa 

Formação de Professores e Práticas Educativas (FORPPE) e Educação a Distância e 

Tecnologia (EaD-TEC), vinculados à FURG. 

 

Suzi Samá 

Graduação em Matemática Licenciatura, mestrado em Engenharia Oceânica e 

doutorado em Educação em Ciências, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande 

– FURG. Professora do Instituto de Matemática, Estatística e Física na área de 

Estatística da FURG. Professora de Pós-graduação em Educação em Ciências e do 

Mestrado em Administração da FURG. Participa do grupo de pesquisa em Educação a 

Distância e Tecnologia (EaD-TEC) e do grupo de pesquisa em Educação Estatística. 

 
Tanise Paula Novello 
Possui graduação em Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG. Mestrado e Doutorado em Educação Ambiental, ambos pela FURG. 

Também é professora da FURG vinculada ao Instituto de Matemática, Estatística e 

Física (IMEF) e membro da Secretaria de Educação a Distância (SEaD). É professora 

junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências (PPGEC). 

 
Thaís Philipsen Grützmann 
Doutora em Educação pela Universidade Federal de Pelotas – UFPel. Mestre em 

Educação em Ciências e Matemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUCRS). Especialista em Educação – com ênfase na Educação de 

Surdos e em Matemática e Linguagem, ambos pela UFPel. Licenciada em Matemática 

pela UFPel. É professora adjunta do Instituto de Física e Matemática e também atua no 

Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, da Universidade Federal de 

Pelotas UFPel.   



 230 

 
Vanda Leci Bueno Gautério 
Possui graduação em Matemática Licenciatura Plena pela Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG. Mestrado e Doutorado em Educação em Ciências: Química da Vida e 

Saúde pela FURG. Atualmente é professora de Matemática, anos finais, da Prefeitura 

Municipal do Rio Grande e professora cedida pela Prefeitura para desenvolver 

atividades docentes na FURG, no âmbito do Laboratório de Educação Matemática e 

Física (LEMAFI). Participa do Grupo de Pesquisa Educação a Distância e Tecnologia 

(EaD-TEC). 

 
 
 
 


