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Resumo
Este artigo objetiva refletir sobre quais as contribuições dos projetos formativos
desenvolvidos via Sala de Educador ao Ensino de Ciências do 1º e 2º ciclos, nas escolas
estaduais de Tangará da Serra – Mato Grosso. Metodologicamente, utilizou-se a análise
bibliográfica, análise documental que compreendeu quatro anos, de 2010 a 2013; e,
finalmente, a pesquisa de campo, com uso da técnica de entrevista semiestruturada,
aplicada a 34 professores que atuam nas fases que compõem o 1º ciclo até a 2ª fase do 2º
ciclo, de 10 escolas pesquisadas. Para análise de dados qualitativos foi aplicada a técnica de
análise de conteúdo por categorização e descrição de frequência. O objetivo principal foi
pesquisar como se configuram os temas de Ensino de Ciências em ações de formação
continuada de professores desenvolvidos na Sala de Educador verificando se houve
contribuições que provocaram mudanças significativas na prática pedagógica no ensino de
ciências. Em síntese, os dados mostraram que um dos caminhos possíveis para implementar
o ensino de ciências na escola é realizar momentos formativos específicos as áreas do
conhecimento, possibilitando assim ao professor oferecer atividades significativas aos
alunos, ou seja, que ele realize a transposição didática dos estudos em sala de aula.
Palavras-chave: Formação Continuada em serviço; Projeto Sala de Educador; Ensino de
Ciências no 1º e 2º ciclos.
Abstract
This article aims to reflect on what the contributions of training projects developed via
Educator room to Science Education 1st and 2nd cycles in state schools in Tangará da Serra
– Mato Grosso. Methodologically, we used the literature analysis, document analysis that
included four years from 2010 to 2013; and finally, the field research, using semi-structured
interview technique, applied to 34 teachers who work in the phases that make up the 1st
cycle to the 2nd stage of the 2nd cycle of the 10 schools surveyed.
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For qualitative data analysis was applied to content analysis technique categorization and
description of frequency. The main aim was to investigate how to configure the subjects of
science teaching in continuing education activities of teachers developed the Educator room
checking if there were contributions that caused significant changes in teaching practice in
science teaching. In summary, the data showed that one of the possible ways to implement
the teaching of science at school is to perform specific formative moments areas of
knowledge, thus enabling the teacher to provide meaningful activities for students, that is,
he realizes the didactic transposition of studies in the classroom.
Keywords: Continuing in-service training; Educator room design; Science Teaching in the
1st and 2nd cycles.

1 INTRODUÇÃO
Sabemos que a profissão docente demanda não só saberes teóricos gerais, mas,
também, conhecimentos, habilidades, competências e saberes específicos da docência, o
futuro professor necessita de espaço para a reflexão sobre o seu fazer pedagógico, por meio
de pesquisas, trocas de saberes, de leitura de cunho

científico. Estas reflexões são

essenciais para o bom desempenho e o exercício da função docente.
Acredita-se

que

esse

―espaço‖

para

o desenvolvimento

da

formação contínua dos

profissionais docentes em Mato Grosso já está garantido, através do projeto

Sala de

Educador3 . No entanto, precisa-se repensar a implementação deste momento formativo e
seu desenvolvimento, para que seja mais significativo, que tenha o envolvimento de todos e
a possibilidade de (re) construção do conhecimento e ressignificação da prática pedagógica.
Diante disso, entende-se que a escola precisa promover estudos que atendam às
especificidades

dos

professores,

abordando

fundamentação

teórica e metodológica

refletindo no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que, o projeto ―Sala de
Educador‖ orienta para isso.
O Sala de Educador é um espaço físico que funciona como elemento de
implementação de projetos/ações de Formação Continuada em serviço, da Secretaria de
Educação Estadual. Tendo sido implantado nas Escolas Estaduais de Mato Grosso a partir
de 2003, visando à formação desenvolvida ―in loco‖, com o
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objetivo de fortalecer a formação continuada focando sempre a melhoria do processo
educacional.
Vale ressaltar que não há como pensar a formação desassociando a teoria e

a

prática, uma vez que, esses aspectos estão interligados e refletem o fazer pedagógico de
uma instituição escolar.
Essa preocupação surge a partir dos diferentes olhares que se tem nos últimos anos
para o processo de ensino e de aprendizagem: o que realmente o professor precisa ensinar?
O que realmente se tem ensinado? O que realmente o aluno precisa aprender? O que
realmente tem apreendido? Assim, torna-se de fundamental importância ao professor
contemporâneo desenvolver o saber fazer, o saber ter, o saber ser, bem como ter
compreensão desses saberes e aplicá-los na prática docente. Surge então, a necessidade do
processo de formação contínua no auxílio da discussão e construção desses saberes, uma
vez que, essa construção se dá durante todo o processo de ensino e aprendizagem.
Nesta situação, o problema desta investigação consistiu em saber: que temáticas de
ensino de ciências têm sido estudadas na Formação Continuada no Projeto Sala de
Educador e quais as suas possíveis contribuições para a prática pedagógica no ensino de
Ciências do 1º e 2º ciclos? A formação desenvolvida no espaço escolar é tida como uma
das possibilidades de diálogo crítico e reflexivo da prática pedagógica dos professores, para
que possam aprimorar o processo de ensino e aprendizagem.
Percebe-se todo esse processo de construção de saberes nas palavras de Paulo Freire
(2000) quando diz que ―cada um aprende trabalhando sobre a sua própria experiência, pela
influência dos outros e por interação com o contexto, definindo-se, assim, uma relação
tripolar, ou seja, eu, os outros e o mundo‖. Hoje, autores como Nóvoa (1997), Giroux
(1997), Estrela (2006), Zeichner (2008) e outros, corroboram com a visão de Freire quando
fazem a reflexão de que os saberes docentes são construídos durante o fazer pedagógico, a
partir da interação com seus alunos, com seus pares no momento das trocas pedagógicas,
através do processo de reflexão da prática para retomada do processo com intervenções, (re)
planejando o novo caminho a ser percorrido para superar os desafios no e do cotidiano
escolar, o qual é bastante complexo.
A formação contínua na prática docente requer sempre o (re)pensar e (re)construir o
fazer pedagógico, com o intuito de valorizar e subsidiar o processo de
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formação em serviço, via projeto Sala de Educador. Para isso, faz-se necessário
refletir, observar e sistematizar conhecimentos sobre o que os professores estudam e
que dificuldades enfrentam para ensinar Ciências no 1º e 2º Ciclo. E, como essas
dificuldades podem traduzir-se em necessidades formativas no contexto da prática
docente.
Espera-se, então, que as reflexões feitas neste artigo nas seções a seguir,
possam contribuir com os professores dos anos iniciais em seus momentos
formativos, visando à melhoria do processo de ensino aprendizagem, bem como,
tornando o momento formativo enriquecedor ao professor.

1.1

ENSINO DE CIÊNCIAS E A FORMAÇÃO CONTINUADA

Segundo Adams e Tillotson (1995, p. 61), a formação e/ou preparação do
professor de Ciências é reconhecida como ponto crítico na reforma da educação em
Ciência. Em nosso país este tema está na pauta quando se discute a melhoria da
qualidade do ensino. Isso vem acontecendo porque na época da implantação da Lei
4.024/61 a abordagem dada ao Ensino de Ciências era tradicional, focalizada na
transmissão dos conteúdos, inclusive considerava-se como um bom professor, aquele
que conseguisse transmitir a maior quantidade de conteúdo. O professor era visto
como o detentor do conhecimento e o aluno apenas o que recebia. Sendo que o
conhecimento científico não podia ser colocado à prova, era considerado verdade
absoluta. A avaliação acontecia como forma de verificação da aquisição dos
conteúdos e pautada na resposta a questionários, elaborados a partir de um livro
escolhido pelo professor (BRASIL, 1999).
O Ensino de Ciências no Brasil pode ser considerado ―novo‖, pois ele tem
uma curta trajetória na história escolar principalmente no ensino fundamental. Antes
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 4.024/61) o Ensino de Ciências só era
ministrado nos dois últimos anos do antigo curso ginasial, sendo a partir de então
obrigatório em todas as séries ginasiais e, a partir de 1971, estendeu-se a todas as oito
séries do Ensino Fundamental (BRASIL, 1971). Durante essa trajetória o ensino
abordou diversas tendências que ainda hoje se expressam nas salas de aula (BRASIL,
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2000, p. 15).
Os PCNs, ainda dizem que:
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[...] as influências da Escola Nova trouxeram discussões acerca das necessidades
de um Ensino de Ciências que atendesse às demand as geradas pelo
desenvolvimento tecnológico e o avanço do conhecimento científico. Essa
tendência mudou o eixo das propostas pedagógicas que agora valorizam também
os aspectos psicológicos e a participação ativa do aluno no processo de
aprendizagem (BRASIL, 2000, p. 17).

Nesta perspectiva, as atividades práticas passaram a ter um grande valor na
compreensão de conceitos e a atividade experimental começou a ter presença marcante nos
cursos de formação de professores e nas novas propostas pedagógicas.
O objetivo principal do Ensino de Ciências passou a ser o de dar condições ao aluno
para identificar problemas a partir das observações sobre um fato, levantar hipóteses, testálas, refutá-las e abandoná-las quando necessário, trabalhando a fim de tirar suas próprias
conclusões e construir conhecimento científico.
Nos anos 70, questionou-se tanto a abordagem quanto a organização dos conteúdos,
procurando buscar um caráter interdisciplinar. Questão evidenciada por Krasilchik (1987, p.
53), como um dos problemas do Ensino de Ciências.
Já nos anos 80 o que se destaca é as correntes da psicologia valorizando o
conhecimento prévio dos alunos acerca dos fenômenos naturais e suas relações com os
conceitos científicos (Brasil, 2000, p. 22). Essas ideias são relevantes até os dias de hoje,
porém, merecendo críticas que apontam a necessidade de reorganizar e orientar as
investigações, para além da valorização dos conhecimentos prévios dos alunos. Pois, a
aprendizagem provém do envolvimento ativo do aluno com a construção do conhecimento e
as ideias prévias dos alunos têm papel fundamental no processo de aprendizagem, que só é
possível embasado no que ele já sabe (BRASIL, 1997, p. 23).
Com a LDB 9.394/96 e os PCN de 1997, o que se pretende é levar em consideração
essas preconcepções dos alunos na construção do conhecimento científico e relacioná-las
aos valores humanos, à construção de uma visão

de ciência e suas relações com a

tecnologia e a sociedade, assim como o papel dos métodos das diferentes Ciências.
Os PCNs de Ciências Naturais (BRASIL, 1997), reforçando o que já vinha sendo
discutido por pesquisadores desta área, diz que as atividades ofertadas aos alunos devem ser
organizadas de modo que progressivamente elas desenvolvam as seguintes capacidades:

7













Observar, registrar e comunicar algumas semelhanças e diferenças entre
diversos ambientes, identificando a presença comum de água, seres vivos, ar,
luz, calor, solo características específicas dos ambientes diferentes;
Estabelecer relações entre características e comportamentos dos seres vivos e
condições do ambiente em que viva valorizando a diversidade da vida;
Observar e identificar algumas características do corpo humano e alguns
comportamentos nas diferentes fases da vida, no homem e na mulher,
aproximando-se à noção de ciclo vital do ser humano e respeitando as
diferenças individuais;
Reconhecer processos e etapas de transformação de materiais em objetos;
realizar experimentos simples sobre os materiais e objetos do ambiente para
investigar características e propriedades dos materiais e de algumas formas
de energia;
Utilizar características e propriedades de materiais, objetos, seres vivos para
elaborar classificações;
Formular perguntas e suposições sobre o assunto em estudo;
Organizar e registrar informações por meio de desenhos, quadros, esquemas,
listas e pequenos textos, sob orientação do professor; comunicar de modo
oral, escrito e por meio de desenhos, perguntas, suposições, dados e
conclusões, respeitando as diferentes opiniões e utilizando as informações
obtidas para justificar suas ideias;
Valorizar atitudes e comportamentos favoráveis à saúde, em relação à
alimentação e à higiene pessoal, desenvolvendo a responsabilidade no
cuidado com o próprio corpo e com os espaços que habita. (BRASIL, 1997,
p. 63-65).

Já para o 2º Ciclo, os PCNs (BRASIL, 1997, p. 84-86) trazem como objetivos para
a área das Ciências:












Identificar e compreender as relações entre solo, água e seres vivos nos
fenômenos de escoamento da água, erosão e fertilidade dos solos, nos
ambientes urbano e rural;
Caracterizar causas e consequências da poluição da água, do ar e do solo;
Caracterizar espaços do planeta possíveis de serem ocupados pelo homem,
considerando as condições de qualidade de vida;
Compreender o corpo humano como um todo integrado e a saúde como bemestar físico, social e psíquico do indivíduo;
Compreender o alimento como fonte de matéria e energia para o crescimento
e manutenção do corpo, e a nutrição como conjunto de transformações
sofridas pelos alimentos no corpo humano: a digestão, a absorção e o
transporte de substâncias e a eliminação de resíduos;
Estabelecer relação entre a falta de asseio corporal, a higiene ambiental e a
ocorrência de doenças no homem;
Identificar as defesas naturais e estimuladas (vacinas) do corpo;
Caracterizar o aparelho reprodutor masculino e feminino, e as mudanças no
corpo durante a puberdade, respeitando as diferenças individuais do corpo e
do comportamento nas várias fases da vida;
Identificar diferentes manifestações de energia — luz, calor, eletricidade e
som — e conhecer alguns processos de transformação de energia na natureza
e por meio de recursos tecnológicos;
Identificar os processos de captação, distribuição e armazenamento de água e
os modos domésticos de tratamento da água — fervura e adição de cloro —,
relacionando-os com as condições necessárias à preservação da saúde;
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Compreender a importância dos modos adequados de destinação das águas
servidas para a promoção e manutenção da saúde;
Caracterizar materiais recicláveis e processos de tratamento de alguns
materiais do lixo — matéria orgânica, papel, plástico, etc.;
Formular perguntas e suposições sobre o assunto em estudo;
Buscar e coletar informações por meio da observação direta e indireta, da
experimentação, de entrevistas e visitas, conforme requer o assunto em
estudo e sob orientação do professor;
Confrontar as suposições individuais e coletivas com as informações obtidas,
respeitando as diferentes opiniões, e reelaborando suas ideias diante das
evidências apresentadas.
Organizar e registrar as informações por intermédio de desenhos, quadros,
tabelas, esquemas, gráficos, listas, textos e maquetes, de acordo com as
exigências do assunto em estudo, sob orientação do professor.
Interpretar as informações por meio do estabelecimento de relações de
dependência, de causa e efeito, de sequência e de forma e função;
Responsabilizar-se no cuidado com os espaços que habita e com o próprio
corpo, incorporando hábitos possíveis e necessários de alimentação e higiene
no preparo dos alimentos, de repouso e lazer adequados;
Valorizar a vida em sua diversidade e a preservação dos ambientes.

Constata-se então, a importância da formação continuada, pois é consenso entre
estudiosos da área, que a formação inicial tem suas limitações, sendo necessária uma
reflexão sistemática sobre a prática pedagógica, para se repensar as formas de intervir no
processo de ensino. Uma das maneiras desse momento de reflexão é a formação continuada.
Carvalho e Gil-Pérez (2011, p. 46) confirma esse pensamento quando diz que apesar
da incontestável importância da formação inicial, a preparação à docência é concebida cada
vez mais como um trabalho coletivo permanente de professores em atividade. Assim, a
formação continuada vem ao longo dos últimos anos sendo implantada no cotidiano das
instituições de ensino, isso tem acontecido até por ser um dos objetivos estabelecidos na
LDB 9.394/96.
Segundo Nóvoa (2002, p. 65):
―[...] a formação continuada deve focalizar os processos de investigação e de
reflexão. Assim, ele aponta dois tipos de formação continuada: o tipo estruturante
e
o
tipo
construtivista.
O
estruturante
‗é
organizado previamente a
partir de uma lógica de racionalidade científica e técnica‘. O tipo construtivista,
‗parte de uma reflexão contextualizada para a montagem dos dispositivos de
formação contínua, no quadro de uma regulação permanente das práticas e dos
processos de trabalho‖.

Ainda de acordo com Nóvoa (2002, p. 65), o tipo construtivista de formação
continuada, apresenta algumas teses, sendo:
A. Integrar a formação como um dos projetos de mudança, articulando o
desenvolvimento profissional do professor com a produção de inovação nas
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escolas. Assim, a finalidade da formação continuada deve estar relacionada ao seu
contexto, ou seja, o professor é o foco pertinente dessa formação em todas as
suas dimensões coletivas, profissionais e organizacionais;
B. Valorizar as redes locais e regionais na concepção e na regulação dos projetos
de formação continuada, incentivando a ligação dos atores educativos com os
outros atores sociais, como um dos eixos de desenvolvimento local e regional;
C. Individualizar os percursos de formação, através da auto formação e da
formação experiencial, visto que ela está ligada à produção de sentidos sobre as
vivências pessoais e as experiências profissionais;
D. Participar da produção de saberes pertinentes pessoal e profissionalmente,
através da investigação-formação, uma vez que estimula a cooperação no interior
da escola e a ligação entre os professores e a comunidade científica;
E. Desenvolver a formação de maneira integrada ao trabalho prático, através da
reflexão sobre a prática;
F . Introduzir novas tecnologias educativas, pois a educação à distância é útil na
formação continuada;
G . Integrar as estratégias de aprendizagem na formação, respeitando as
especificidades da educação de adultos, a fim de não reproduzir modelos
escolarizados.

Em relação ao professor de Ciências, Carvalho e Gil-Pérez (2011, p. 74)
contribuem dizendo que:
[...] para a reflexão sobre a formação continuada de professores de Ciências a de
se estabelecer orientações didáticas em relação à estratégia e à estrutura
adequadas para este fim. Quanto à estratégia para a formação continuada de
professores, este autor indica como a mais produtiva aquela que
insere
o
professor
―na
pesquisa
dos
problemas
de
ensino- aprendizagem de
Ciências‖, tomando como base, é claro, a prática pedagógica. O trabalho de
investigação precisa inicialmente ser dirigido e se formando ―equipes autônomas
de trabalho, vinculadas à comunidade de pesquisadores inovadores na Didática
das Ciências‖. Esta estratégia de
―autoformação‖
coletiva
de
professores,
deve
possuir
as
seguintes
características:
A. Ser concebida em íntima relação com a própria prática docente, como
tratamento dos problemas de ensino-aprendizagem que tal prática coloca;
B. Ser orientada no sentido de favorecer a vivência de propostas inovadoras e a
reflexão didática explícita, questionando o pensamento e comportamento
docentes espontâneos;
C. Ser planejada para incorporar os professores na pesquisa e inovação na
Didática das Ciências e, desse modo, propiciar-lhes a construção do corpo de
conhecimentos específico da Didática das Ciências e incorporá-los à comunidade
científica deste campo.

Para Schnetzler (1996, p. 42), três razões têm sido usualmente apontadas para
justificar a formação continuada de professores:
1. A necessidade de aprimoramento contínuo profissional e de reflexões críticas
sobre a própria prática pedagógica, pois a efetiva melhoria do processo ensino aprendizagem só acontece pela ação do professor;
2. A necessidade de superar o distanciamento entre contribuições da pesquisa
educacional e a sua utilização para a melhoria da sala de aula, implicando que o
professor seja também pesquisador de sua própria prática.
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3. Em geral, os professores têm uma visão simplista da atividade docente, ao
conceberem que para ensinar basta conhecer o conteúdo e utilizar algumas
técnicas pedagógicas.

O Ministério de Educação (MEC) propõe, para a formação continuada de
professores, a busca de alternativas metodológicas que permitam ao professor tematizar sua
prática, discutir suas dificuldades e buscar, através da reflexão na ação, alternativas que
contribuam de forma significativa para apreensão de saberes e melhoria do ensino
(BRASIL, 2002).
Garrido (2002, p. 22) diz que ―uma das dificuldades encontradas no âmbito
escolar ainda é a falta da prática reflexiva que é fundamental na formação continuada de
professores‖.
Nesta mesma linha de pensamento, Carvalho (2011, p. 84), também diz que:
[...] ao proporcionar aos professores a oportunidade de um trabalho coletivo de
reflexão, debate e aprofundamento suas produções podem aproximar-se aos
resultados da comunidade científica. Trata-se, então, de orientar o trabalho de
formação de professores como uma pesquisa dirigida, contribuindo assim, de
forma funcional e efetiva, para a transformação de suas concepções iniciais.

Diante da argumentação sobre a formação continuada de todos estes

autores,

considera-se que a formação continuada para o Ensino de Ciências seja pautada na reflexão
sobre a prática pedagógica, afim de que o ensino seja ressignificado a partir da valorização
dos conhecimentos prévios e da aprendizagem significativa.
Para Moreira (2001, p. 104), a aprendizagem significativa é um processo pelo qual
uma nova informação se relaciona com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento
do indivíduo, ou seja, ancora-se em subsunçores preexistente na estrutura cognitiva de
quem aprende. Desta forma concordamos com Moreira quando fala sobre a aprendizagem
significativa como: ―um modelo teórico para o mecanismo de aprendizagem que pode ser
muito mais útil na prática do que novas discussões e pontos de vista sobre tópicos já
exaustivamente debatidos‖.
A Aprendizagem Significativa é aprendizagem com significado, compreensão,
sentido,

capacidade de transferência; oposta à aprendizagem mecânica, puramente

memorística,

sem

significado,

sem

entendimento;

dependente

essencialmente

do

conhecimento prévio do aprendiz, da relevância do novo conhecimento e de sua
predisposição para aprender. O fator mais importante para a aprendizagem significativa é o
conhecimento, a experiência, a percepção prévia, onde o aprendiz
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deve manifestar uma predisposição para relacionar o novo conhecimento com o
conhecimento prévio.
Nesse sentido, a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso
oferece alguns subsídios para o aperfeiçoamento de seus professores, como cursos
desenvolvidos com a participação dos Centros de Formação e Aperfeiçoamento dos
Profissionais da Educação Básica (Cefapro), sobre

a Formação Continuada nas escolas

através do Projeto ―Sala de Educador‖, sendo de fundamental importância que os docentes
participem destes encontros.
Todavia, há de se considerar o projeto pessoal do professor, pois a formação
contínua e o desenvolvimento profissional devem ser analisados de maneira conjunta, pois
fazem parte da mesma luta pela valorização desse profissional, considerando as condições
de vida, de trabalho e de tempo livre que o professor precisa ter para o acesso ao
enriquecimento de experiências e bens culturais.
É de suma importância que o professor se sinta parte integrante na construção dos
projetos de formação continuada, onde devem ser colocados em pauta seus anseios e suas
necessidades para sua qualificação profissional.
Para contribuir com o professor, a Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer
de Mato Grosso (SEDUC) em 2010, lançou as Orientações Curriculares de MT, com a
finalidade de orientar o trabalho pedagógico das escolas estaduais de MT em todas as áreas
do conhecimento, modalidades e diversidades.
As orientações trazem um breve histórico da educação e na intenção de orientar o
trabalho pedagógico do professor apresentam a discussão teórica metodológica do
embasamento e forma de organização do ensino no estado de

Mato Grosso. Não

esquecendo que é apenas um suporte orientativo, pois o professor necessita ampliar mais
suas leituras.

1.2

TEMÁTICAS DO ENSINO DE CIÊNCIAS NOS PROJETOS “SALA DE

EDUCADOR”

Buscando conhecer quais as contribuições dos Projetos de formação continuada, via
―Sala de Educador‖, na melhoria das práticas pedagógicas ao Ensino de Ciências do 1º ciclo
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até a 2ª fase do 2º ciclo, buscamos em cada escola, cópias dos projetos formativos do ano de
2010 a 2013, totalizando 40 projetos formativos, uma vez que, foram 10 escolas
pesquisadas. Para tanto, temos o seguinte resultado da analise dos projetos por escola:
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Anos pesquisados

Escolas

2010

2011

2012

01

PnL*

PnL*

PnL*

02

PsT**

PsT**

PsT**

03

PsT

Qualidade
vida;

04

Como abordar a
Sexualidade no PsT**
2º ciclo.

05

PnL*

PnL*

06

Ed. Sexual e
ambiental
no
ambiente
escolar;
Ludicidade
e
PsT**
corporeidade:
alterações
na
expressão
da
corporeidade
dos alunos.

de

PsT**
PsT**

PnL*

PsT**

07

PnL*

PnL*

PsT**

08

PnL*

PsT**

09

PnL*

PnL*
Saúde
preventiva
qualidade
vida.

10

PnL*

PsT**

e
PsT**
de

2013
PsT**
Planejamento
por área de
conhecimento –
orientações
curriculares;
Saúde e bem
estar.
PsT**
Orientações
Curriculares de
Ed. Ambiental.
Elaboração do
plano de ensino
do 1º e 2º ciclos
em ciências da
Natureza;
Ensino
de
ciências
e
cidadania;
Ciências
–
ensinar
e
aprender.
Orientações
Curriculares de
Ed. Ambiental e
estudo
da
Orientação
curricular
da
área
de
ciências
da
Natureza.
PsT**
PsT**

Ler e escrever
em ciências da PsT**
natureza.

Quadro 1- Temáticas de ensino de Ciências identificadas nos projetos da Sala de Educador das escolas
pesquisadas
Fonte: organizado pela pesquisadora - 2015
Legenda: PnL* - Projeto não Localizado; PsT** - Projeto sem Temáticas sobre Ensino de ciências.
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Analisando o Quadro 1, constata-se como primeiro problema que seis escolas não
localizaram seus projetos em 2010; quatro em 2011; duas em 2012; e, em 2013, todas já
apresentaram arquivos dos projetos. No período de 2010 a 2012 algumas escolas
demostraram que não têm em seus arquivos esses projetos. Sendo o projeto ―Sala de
Educador‖ um projeto de formação continuada da escola, considerado, portanto, um
documento escolar oficial, a escola deveria ter arquivo deste. Isso demonstra a falta de
consciência de memória histórica da escola, ficando então as interrogações: como poderá a
escola no próximo ano, reelaborar/implementar seu projeto de formação continuada sem ter
o resultado do projeto anterior, ou seja, a avaliação do que já foi estudado? Que resultados
obtiveram? O que precisa ser retomado ou aprofundado? Qual foi a contribuição que o
estudo anterior deixou aos profissionais da Educação?
Para a construção/implementação do ―novo‖ projeto a ser desenvolvido, a escola
necessita de dados, para que, a partir das informações da avaliação e diagnóstico do projeto
anterior,

seja

possível construir/implementar

coletivamente

o

projeto

de formação

continuada. Assim, é imprescindível que as escolas tenham arquivo/registro do projeto
formativo de cada ano, sendo que um é continuidade do outro.
Diante da realidade de que algumas escolas não possuem esse registro, ficam alguns
questionamentos: como saber se obtiveram êxito? O que se apresenta como necessário a ser
mais estudado para que o professor tenha suporte em seu fazer pedagógico? Como
melhorar, pontuar as novas temáticas se não há registro do que já foi realizado?
São tantos os questionamentos da falta de arquivo dos projetos nas escolas que nos
resta apenas argumentar sobre a importância desse registro, para que a escola possa
melhorar seu processo formativo.
Como segundo problema, observamos que das cinco escolas que localizaram seus
projetos formativos em 2010, duas não apresentam temáticas específicas voltadas ao ensino
de ciências para estudos. Totalizando assim, para o ano de 2010, oito escolas sem estudos
específicos ao ensino de ciências. No ano de 2011, das seis escolas que localizaram os
projetos, apenas duas apresentaram temáticas de estudos, totalizando para este ano de 2011,
mais oito escolas sem temáticas de estudo ao ensino de ciências. Para o ano de 2012, das
oito escolas que localizaram seus projetos, apenas uma apresentou temática de estudo sobre
ensino de ciências,
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então, nove não tiveram estudos referentes a esta área do conhecimento. Constatamos então
que nos projetos formativos referentes aos anos de 2010, 2011 e 2012, pouco se estudou
sobre o ensino de ciências.
Para o ano de 2013, das dez escolas que localizaram seus projetos, cinco
apresentaram temáticas de estudos voltados ao ensino de ciências, percebendo-se aqui uma
considerável elevação de temáticas para serem estudadas em relação aos demais anos,
sendo que somente cinco escolas não realizaram estudos sobre ciências. Neste ano de 2013
esse número melhora significativamente, sendo que metade das escolas pesquisadas já
demonstrou um olhar diferenciado ao ensino de ciências. No entanto, não aparece
referencial teórico selecionado para os estudos dessas temáticas dentro dos projetos
analisados e nenhum projeto tem em sua justificativa o porquê se precisa estudar tal
temática elencada no projeto, ficando apenas uma justificativa que cita a necessidade de se
realizar a formação continuada e a importância desta para os profissionais da escola.
Os grupos de estudos neste momento formativo serão constituídos a partir das
necessidades, podendo ser organizados por ciclos, áreas do conhecimento, área de atuação,
logo nos perguntamos: será que não temos problemas referentes ao ensino de ciências nas
escolas? Será que todos os alunos aprendem realmente o que precisam aprender na área de
ciências? Será que o professor tem domínio de todos os conteúdos e as possíveis formas de
ensiná-los aos seus alunos? O professor não necessita de estudos para ampliar/atualizar seu
conhecimento referente ao ensino de ciências com as crianças?
Percebe-se também nos projetos, que os estudos da parte específica de cada área do
conhecimento para melhoria da prática pedagógica, quando acontecem, acabam por ser de
forma muito ―genérica‖. Estes são tratados de forma superficial, em poucas horas de
estudos, dentro de um único ou poucos encontros, e, não tem relação com a prática de sala
aula.
Nos projetos analisados, referente aos anos de 2010 a 2013, foram localizadas doze
temáticas, sendo que oito dos temas abordados por estas escolas são relacionados nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) como temas transversais (Educação ambiental,
cidadania e Sexualidade) não sendo específicas ao ensino de ciências.
No ano de 2010, observamos que das dez escolas, apenas duas apresentaram
temáticas de estudos, uma com o tema: Como abordar a Sexualidade

16

no 2º ciclo e a outra com os temas: Educação Sexual e ambiental no ambiente escolar e
Ludicidade e corporeidade – alterações na expressão da corporeidade dos alunos. Temas
esses de grande relevância para as crianças e pré-adolescentes, pois nessa fase eles estão
vivenciando transformações em seu próprio corpo e comparando muitas vezes com o corpo
do colega.
No ano de 2011, apareceram os temas: Qualidade de vida; e, Saúde preventiva.
Essas temáticas estão inseridas desde o 1º ciclo, onde o livro didático traz como tema
Conhecendo o Corpo Humano e os cuidados que devemos ter com nossa higiene pessoal.
Entendemos que a escola estuda em seu momento formativo, temáticas voltadas ao
processo de melhoria educacional, no entanto não específicas ao ensino de ciências, bem
como nos parece também faltar o feedback desse estudo com o fazer pedagógico.
Em 2012, apenas uma escola aparece com o tema: ―Ler e escrever em ciências da
natureza‖. Esse tema é bem abrangente e interativo.
Vale ressaltar que é um equívoco entender que leitura e produção de textos estão
inteiramente

ligadas

a

Língua

Portuguesa.

Pois,

a

leitura,

a

produção,

a

interpretação/compreensão textual pode e deve abranger todas as áreas do conhecimento
(disciplinas) inclusive ciências. Para formar cidadãos críticos, conhecedores de seus direitos
e deveres, precisa-se garantir aos nossos alunos o desenvolvimento de capacidades,
considerando cada faixa etária.
Nos PCNs, nas Orientações Curriculares de MT, se aponta para a importância do
despertar e direcionamento que os professores devem dar ao ensino em todas as áreas do
conhecimento. Nos dias atuais, as novas tecnologias contribuem ainda mais com esse fazer
pedagógico, porém, ainda não se visualiza com clareza essa apropriação por parte dos
professores.
As temáticas que aparecem como estudada via projeto ―Sala de Educador‖, ainda
não foram suficientes para que os professores percebessem a importância das novas
tecnologias e do letramento nas áreas do conhecimento, isso porque fazer o letramento em
língua portuguesa, não é o mesmo que fazer letramento em ciências. As leituras são
específicas em cada área do conhecimento, ou seja, ler uma poesia não é a mesma situação
de ler um mapa, por exemplo.
Nos projetos formativos das escolas, não temos referencial teórico para o estudo da
temática citado nos projetos, e o mesmo foi realizado em

poucos
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encontros o que demonstra o não aprofundamento da discussão, apesar de sua relevância.
Já no ano de 2013, cinco escolas apresentaram temáticas como: Planejamento por
área de conhecimento – orientações curriculares; saúde e bem- estar; Orientações
Curriculares da Educação Ambiental; Elaboração do plano de ensino do 1º e 2º ciclos em
ciências; Ensino de ciências e cidadania; Ciências – ensinar e aprender e estudo da
Orientação curricular da área de ciências da Natureza. No referido ano pode-se observar o
aumento significativo de temáticas da área de ciências, principalmente aquelas voltadas ao
planejamento, envolvendo as Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso. Pode-se
atribuir este fato a uma formação realizada pelo Cefapro, no final do segundo semestre de
2012, na implementação para o fortalecimento do ensino básico, utilizando as Orientações
Curriculares de MT, recém-chegadas às escolas.
No livro das Orientações Curriculares de Ciências da Natureza e Matemática
(BRASIL, 2000, p. 07), temos o seguinte comentário:
A Ciência compreendida como linguagem evidencia as exigências de um
processo de alfabetizar letrando cientificamente, pois, quando por meio das
linguagens - cotidiana e científica - e de suas vivências, os estudantes apropriamse da cultura elaborada e dos conhecimentos científicos, já que estes são uma
parte constitutiva dessa cultura. Reconhecer isso implica em admitir que a
aprendizagem das ciências é indissociável da aprendizagem da linguagem
científica.
Assim, no âmbito do 1º, 2º e 3º Ciclos de Formação Humana, é preciso que o
professor crie iniciativas didático/metodológico-avaliativas, que, associadas à
apropriação e ampliação das capacidades de leitura, escrita e raciocínio lógico dos
estudantes, contribuam no processo de alfabetizar letrando cientificamente.
Portanto, durante esse percurso ocorrerá uma transformação das concepções
espontâneas em conhecimento científico - apresentando as contradições,
inconsistências internas e lacunas que existem nas concepções espontâneas.

Podemos perceber que as temáticas estudadas no projeto de formação continuada,
via projeto ―Sala de Educador‖, não apresentam relação com o que está descrito nas
Orientações Curriculares, pois as poucas temáticas estudadas não contribuem para dar
maior sustentação teórica ao trabalho desenvolvido pelo professor em sala de aula.
Muitas escolas se preocuparam muito com a questão do planejamento. No entanto,
fica a reflexão: Será que conseguiram garantir em seu planejamento, atividades
significativas que realmente proporcionaram conhecimento adequado a cada fase/ciclo,
baseadas no conhecimento científico? Será que o estudo realizado
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no momento formativo propiciou essa reflexão? Foi suficiente o que se estudou? Será que
garantiu ao professor uma base científica ao seu fazer pedagógico junto aos alunos?
Vale lembrar que o projeto ―Sala de Educador‖ nas escolas tem como finalidade
maior, contribuir com a formação do professor para que possa melhorar sua prática
pedagógica, apresentando assim, reflexos positivos em todo o processo educacional dos
alunos.
Diante do exposto até aqui, acreditamos ser necessário mais estudos referentes ao
ensino de ciências para o 1º e 2º ciclos, pois as crianças de 6 a 11 anos que frequentam
esses ciclos, precisam ter garantido o seu direito a aprendizagem. Porém, os dados mostram
que o que se refere ao ensino desta área do conhecimento, pode não estar ficando no nível
adequado, pois os professores não estão realizando os estudos necessários para
garantir/melhorar sua prática pedagógica referente às temáticas de ciências.

1.3

CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO SALA DE EDUCADOR PARA AS

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE ENSINO DE CIÊNCIAS

Para conhecermos qual a contribuição dos projetos formativos desenvolvidos nas
escolas via projeto Sala de Educador, realizamos uma entrevista com 34 professores. A
partir das falas dos professores, fez-se uma primeira redução, captando os trechos de maior
significado nas falas e após isso, criamos algumas categorias de análise, considerando o
conceito que melhor representasse o entendimento textual.
Para a criação destas categorias, nos embasando no que considera Kapitango-aSamba e Ricardo (2014, p. 946) que entende:
―[...] a análise inferencial de categorias como uma técnica sistemática de dados
qualitativos, para reduzir um conjunto de dados (textuais) a um conceito
significativo que o representa para entendimento racional, adequada aos estudos e
pesquisas das questões ligadas ao ensino, à aprendizagem, à gestão e ao
planejamento, às concepções/representações, entre outros temas‖.

Ao perguntarmos que aspectos consideram importante para que a criança aprenda
nas aulas de Ciências, dentro das respostas obtidas, temos as seguintes categorias e suas
frequências:
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Nº
01
02
03
04
05
06
07
08

Categorias
Experiências
Investigação/experimentação
Unir teoria a prática
Mudança conceitual contextualizada
Atividades baseadas em livro didático
Formação profissional docente
Motivação
Planejamento didático

Frequência
05
04
05
12
03
01
02
03

Quadro organizado pela pesquisadora - 2015.

A categoria ―experiências‖ designa atividades em que o professor trabalha com
demonstração de experimentos, com aulas de campo, onde os alunos observam,
manuseiam materiais concretos para melhor fixarem seu aprendizado.
Neste sentido, Espinoza (2010) chama a atenção para que se tenha o cuidado de
como realizar essa demonstração experimental, pois se o aluno não tem dúvidas, não
realiza perguntas ou questionamentos durante a demonstração, será pouco provável que
tenha assumido uma atitude crítica e estabelecida uma relação entre dados coletados e a
explicação do professor.
A experiência precisa fazer o aluno refletir, pensar sobre as informações que já se
tem sobre a situação, problematizá-las e criar novos conceitos, novas atitudes, gerando
assim, de fato uma aprendizagem com significado para o aluno. Para isso, o professor
necessita saber qual o melhor modo de propor tal experiência para que realmente se
alcance os objetivos propostos.
Neste ponto, a formação continuada colabora muito com o professor, dando- lhe
um momento específico para que estude, para fazer a ação, reflexão e intervenção, se
necessário, no seu trabalho em sala de aula.
Carvalho (1998, p. 20) diz que:
A principal função das experiências é, com a ajuda do professor e a partir das
hipóteses e conhecimentos anteriores, ampliar o conhecimento do aluno sobre
os fenômenos naturais e fazer com que ele as relacione com sua maneira de ver
o mundo.

Diante das palavras de Carvalho, pode-se pensar que ofertar experimentos em
sala, seja nas demonstrações ou na vivência dos alunos, é muito importante. Pois,
proporcionará ao aluno um momento de reflexão, de análise, de confirmação
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ou refutação das hipóteses pensadas, bem como da construção do conhecimento, inovando
ou modificando um conceito já construído.
A

categoria

―investigação/experimentação‖

refere-se

às

atividades

onde

os alunos

fazem pequenos experimentos propostos pelos livros didáticos ou atividade que o professor
oferece baseado em um material paradidático. Bem como, uma aula fora de sala, para que
os alunos observem alguma situação e pesquisem sobre tal temática.
Observamos que para os professores, trabalhar com experiências, experimentos e
pesquisa acaba por parecer tudo a mesma coisa. Parece que reproduzir um tipo de
experiência, manipulação de materiais ou levar os estudantes a campo para observar uma
determinada situação, já se faz suficiente para a criança aprender.
Neste quesito, Espinoza (2010, p. 83) cita que, ―[...] a proposta experimental, no
contexto de uma sequência de ensino, pode se converter num instrumento para chegarmos à
diferença entre descrever e explicar e dessa forma entendermos as relações estabelecidas
entre experimento e teoria, questões estas que muitas vezes aparecem como aspectos
totalmente dissociados e, portanto, distorcidos‖.
Muitas

vezes,

os

professores

não

acreditam no

potencial dos

alunos,

principalmente se forem crianças. Mas estas crianças dos anos iniciais do ensino
fundamental são capazes de ir além de observação, de manusear materiais, de

fazer

descrição de fenômenos. Como nos diz Carvalho (1998, p. 21):
[...] as aulas de ciências podem e devem ser planejadas para que os estudantes
ultrapassem a ação contemplativa e encaminhem-se para a reflexão e a busca de
explicações, pois é dessa forma que os estudantes terão a chance de relacionar
objetos e acontecimentos e expressar suas ideias.

Nas Orientações Curriculares de MT para área de ciências tem-se, para cada ciclo,
um quadro criado que expõe os eixos articuladores, as capacidades e os descritores. Quadro
esse, que orienta o professor em seu planejamento, bem como em seus estudos, pois o
professor necessita estar estudando o que se é proposto a cada ciclo, para desenvolver junto
aos alunos da melhor forma possível.
Nesse ponto, a formação continuada realizada por meio do projeto ―Sala de
Educador‖ pode contribuir com o professor, uma vez que o objetivo dessa formação em
serviço é contribuir com o professor para que faça a reflexão de sua prática e perceba o que
ainda se faz necessário estudar para melhorá-la.
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A seguir, tem-se a categoria ―unir teoria à prática‖, a qual os professores fazem
referência que precisam trabalhar teoria e prática de forma integrada. Citam que se
trabalharem essa união entre teoria e prática, as aulas ficam mais interessantes e se tem um
aprendizado melhor. Neste ponto vale concordar com os professores, pois não se deve fazer
prática sem a teoria ou teoria sem a prática. Um dá embasamento ao outro, ou seja, quando
na prática se realiza um experimento,

por exemplo, necessita-se demostrar ao aluno, em

que se embasa esse experimento, qual o valor do resultado deste para contribuir na melhoria
de algo.
Como no exemplo citado por Carvalho (1998, p. 189):

Quando se trabalha os conceitos astronômicos de dia, noite, fases da lua e
eclipses. Para que compreendam esses conceitos, é preciso que os alunos tenham
construído o conceito de sombra e, principalmente, que saibam que a sombra é
tridimensional (para poder entender, por exemplo, um eclipse).

Novamente volta-se a falar da importância da formação continuada ao professor,
pois são muitas as situações que o professor necessita propor ao seu aluno para que tenha
sucesso em sua vida acadêmica. Para tanto, o professor necessita estar em constantes
estudos. Até porque, na unidocência, hoje o professor está atuando no 1º ciclo e amanhã
pode estar no 2º ciclo, necessitando se atualizar o que se é necessário ensinar em cada ciclo
e através dos estudos, propor isso da melhor forma possível.
Segundo Carvalho (2011, p. 63):
[...] embora a associação da atividade docente à pesquisa venha sendo
recomendada há décadas, como já vimos, é preciso reconhecer que a proposta
gerou também polemicas e rejeições, com o argumento de que a pesquisa não é
função específica do professor, cuja tarefa consiste em educar bem as crianças,
em ser um ―bom‖ docente. E, de fato, o ensino continua constituindo-se em
simples transmissão de conhecimentos, totalmente distanciada do que supõe uma
pesquisa didática e ignorando inclusive os resultados desta.

Percebe-se nas palavras da autora, a preocupação com os estudos, com a formação
continuada dos professores. Ou seja, o professor necessita estar em contínuo estudo, precisa
estudar a partir de sua prática, como forma de pesquisa, na intenção de cada vez mais
oportunizar um ensino de qualidade ao seu aluno, bem como perceber as mudanças, as
transformações pelas quais passam o conhecimento.
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Já na categoria ―provocar mudança conceitual contextualizada‖, percebe-se a
frequência maior. Isso porque, a maioria dos professores - quanto ao ponto de partida sobre
aquilo que se considera significativo para que o aluno abstraia conhecimentos nas situações
de aprendizagem no processo ensino/aprendizagem na área de Ciências - fizeram
apontamentos para envolver a realidade do aluno nos momentos de construção do
conhecimento, no entanto, não aparece nas falas,

como se dará o envolvimento dessa

realidade.
Acreditam que ao ensinar, necessita-se levar em conta a realidade da criança.
Realmente faz-se necessário considerar o contexto. Ou seja, partir da realidade da criança,
considerar seu conhecimento prévio sobre o tema em discussão; e, a partir disso, possibilitar
a mudança ou a ampliação do conhecimento, que muitas vezes é de senso comum, para um
conhecimento mais elaborado, com base científica.
Nesse sentido, Carvalho (2011, p. 13) relata que:
Como não é todo problema ou qualquer fenômeno que as crianças conseguem
explicar – assim como nem os adultos e, às vezes, nem mesmo os cientistas
conseguem dar uma explicação completa e coerente para muitos fenômenos -,
precisamos escolher aqueles que as façam pôr em prática, por meio de suas ações
e de seu raciocínio, tomando consciência do que fizeram e tentando uma
explicação coerente e não mágica, certas atitudes necessárias ao desenvolvimento
intelectual que serão básicas para o aprendizado de Ciências. Desse modo,
estamos encorajando as crianças a agir sobre os objetos a fim de testar suas
hipóteses e resolver o problema proposto.

Diante desta afirmação verifica-se que a criança traz consigo um conhecimento
prévio, então se o professor considerar esse saber, a realidade da qual a criança faz parte,
provavelmente, o tema discutido terá significado para ela e o que o professor ofertar será
construído de forma contextualizada.
Podemos perceber novamente, a necessidade da formação continuada na escola, pois
nesse espaço formativo deveria se suprir as necessidades formativas dos professores.
Através dos estudos, os professores poderiam estar instrumentalizados para trabalhar
partindo da realidade do aluno, ampliando essa realidade para propiciar a este aluno
possibilidades para a mudança e ou construção de novos conceitos referente aos temas
estudados.
Através do diagnóstico, possibilitar estudos para a área de Ciências, uma vez que,
denota o ato de planejamento coletivo, de troca de saberes entre os pares, o qual poderia
estar melhor embasado em materiais como os PCNs, o material do Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), nas Orientações Curriculares de MT. Os mesmos
não definem conteúdos, mas apontam

para
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procedimentos que se voltam para um trabalho com organização focada em um objetivo de
construção do conhecimento do educando, e que através dos estudos desses e outros
materiais existentes na literatura, a formação continuada desenvolvida na escola ganharia
maior significado no professor com reflexos no aprendizado do aluno.
Nas Orientações Curriculares de MT para a área de Ciências da Natureza e
Matemática (MATO GROSSO, 2010, p. 12) esta prescrito que:
No primeiro Ciclo de Formação Humana, a organização do pensamento da
criança de seis a oito anos se processa por meio de estruturas lógicas concretas
que são constituídas na sua interação com o outro e com a realidade. Nessa
perspectiva, na Área de Ciências da Natureza e Matemática, o processo de
Alfabetização e Letramento Científico possibilita que os (as) estudantes, a partir
do seu contexto, vivências e experiências, compreendam e utilizem as linguagens
e as tecnologias como forma de comunicação e interação com o mundo.

Percebe-se aqui, a importância que tem o ensino de Ciências para as crianças. Sendo
assim, a escola precisa trabalhar com a ideia de que a ciência é provisória, que ela é
reconstruída ao longo dos tempos, que a ciência passa por transformações pelos mais
variados motivos, principalmente pela evolução tecnológica. Os professores precisam ter a
consciência de que tanto as ciências, quanto os alunos, irão evoluir e reconstruir os
significados para as situações estudadas.
Para conseguir ofertar um ensino de ciências de qualidade ao 1º e 2º ciclos, o
professor necessita estudar, pois são muitos os caminhos a serem percorridos por este
professor unidocente.
Não é tarefa fácil o processo de ensinar, ainda mais quando se atua em todas as áreas
do conhecimento, pois cada uma delas tem suas especificidades. O professor através da
formação continuada pode perceber e aprender os pontos relevantes que precisa traçar para
cada uma das áreas, oportunizando o aprendizado ao seu aluno.
Como já foi abordado anteriormente, o ensino de Ciências nos anos iniciais

do

ensino fundamental tem papel significativo, pois através dele é que se possibilita ao aluno,
através do desenvolvimento do conhecimento de forma significativa, a possibilidade de que
ele modifique/transforme/consolide as suas concepções iniciais.
Para tanto, é relevante que o professor ofereça uma boa aula, na qual os alunos
realmente se envolvam no processo, participem ativamente,

pensando,
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questionando, observando, analisando, dialogando com o professor e com seus pares. Nesse
sentido, a formação continuada desenvolvida através do projeto ―Sala de Educador‖,
possibilitará ao professor, um momento ímpar em sua formação, pois partindo da sua ação
pedagógica, ele poderá aprofundar seus estudos junto aos seus pares na escola.
Já as categorias: Atividades baseadas em livro didático; Formação

profissional

docente; Motivação e Planejamento didático aparecem com menor frequência. Porém,
percebe-se que elas permeiam as demais categorias. Quando o professor realiza
experimentos e pesquisa, ele estará planejando para isso, observando o que necessita
trabalhar com a criança do 1º e do 2º ciclo, utilizando ou não o livro didático, que
procedimento metodológico precisará ofertar para que sua aula fique motivadora e tenha a
participação dos alunos. Para isso, com certeza, o professor estará em constante formação,
pois a cada resultado precisará estudar mais, para alcançar os objetivos com seu aluno, uma
vez que está trabalhando com crianças de 6 a 11 anos.
O aluno precisa ser o sujeito principal, ser o construtor do seu conhecimento e o
professor o mediador dessa construção. No entanto, para ser esse mediador, precisa fazer a
diferença, oferecendo materiais de pesquisa significativos como: documentários, textos
informativos de procedência científica. Enfim, fazer da sala de aula um laboratório de
aprendizagem com uma variedade de materiais que possam servir na construção do
conhecimento, sem esquecer que necessita também explorar o meio em que se vive. Nesse
quesito, as aulas de campo quando bem planejadas oferecem um ótimo suporte ao
professor, pois os alunos observam a realidade, percebem como ocorre o processo. Quando
retornam à sala com os dados coletados, fazem a análise destes e utilizam os textos de base
científica para confirmar ou refutar suas hipóteses; e, neste processo constroem o seu saber
nos moldes do saber científico.
O material didático também não pode ser visto apenas como um mero auxiliar nas
atividades desenvolvidas. O mesmo deve ser pensado de forma a interferir de forma
intencional na construção do aprendizado. Deve provocar o diálogo, questionamentos entre
os pares e o professor.
O professor necessita em seu momento formativo, verificar como vem sendo
ofertado o ensino de ciências; e, se este, está sendo suficiente. Verificar se o aprendizado
está atendendo o que se espera ou se necessita de mudança. Para
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isso, temos as contribuições de autores como Carvalho, Espinoza, Gil-Pérez entre outros,
que dão subsídios para se melhorar esse ensino através dos estudos nos momentos
formativos na escola e nas transposições didáticas realizadas em sala.
Neste sentido, a formação continuada terá caráter investigativo, pois o professor
parte de sua prática, dos resultados que tem em sala de aula e Carvalho (2011, p. 64) se
reporta a isso dizendo-nos que: ―como pode um professor orientar a aprendizagem de seu
aluno com base na construção do conhecimento científico, se ele próprio não tem o hábito, a
vivência da tarefa, da prática de investigação‖.
Já as atividades são um complemento ao desenvolvimento da proposta de aula que
somaria ao momento da construção do conhecimento do aluno como um chamariz,
prendendo a atenção e dando significado ao processo ensino aprendizagem.
Como já citado, se o professor ofertar uma aula mais dinâmica, com certeza ele terá
bons resultados com os alunos. Quando o aluno está envolvido num processo de
investigação, de pesquisa, de demonstração experimental, é questionado a dizer como se
deu o processo, como ele resolveu uma situação problema e ao ir pensando no modo que
fez, ele está fazendo ligações lógicas, estabelecendo conexões com o que já sabia e com o
que construiu, iniciando assim um processo de conceituação.
Carvalho (2011, p. 24), afirma que:
[...] se queremos ensinar Ciências, se queremos que nossos alunos aprendam
Ciências, construindo eles próprios os conceitos que queremos ensinar, então é
preciso que em cada aula, em cada atividade, os incentivemos a compreender o
que já sabem fazer.

Por isso, ao planejar atividades ao ensino de ciências, faz-se imprescindível ter o
cuidado para que estas direcionem os alunos ao conhecimento científico, estimulando a se
envolverem com entusiasmo na procura por soluções aos problemas propostos, e que
consigam por meio da reflexão, elaborar uma explicação coerente ao assunto estudado.
Ao perguntarmos quais as contribuições do projeto formativo da escola para que o
professor possa melhorar o ensino de ciências e os métodos

de aprendizagem, ficou

evidenciado que a grande maioria dos estudos não tem contribuição direta ao ensino de
ciências e que algumas temáticas estudadas, se o professor fizer adaptações, pode-se usar
também ao ensino de ciências.
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A proposta de desenvolvimento de um projeto, seja ela em escolas ou outras
organizações, têm como objetivo principal somar qualitativamente no desenvolvimento da
função de cada pessoa. O fato do Sistema de Ensino do estado de Mato Grosso prever uma
organização de ensino desenvolvida na concepção de Ciclo de Formação Humana tem claro
o critério de que a construção do conhecimento se dá de forma diferente para cada aluno,
porém, não há uma especificação de que uma área do conhecimento tenha maior peso que a
outra e por isso seja mais/menos importante.
Percebemos que os professores valorizam esse momento formativo na escola, que
sabem da necessidade e da importância deste espaço de formação na escola. Disseram que o
que é estudado se aproveita de alguma forma, mas que os estudos não têm cunho específico
direcionado a uma área do conhecimento. A maioria dos professores, deixaram claro a
necessidade de se ter foco nos estudos e que estes estudos devem acontecer de maneira que
contribuam com o fazer pedagógico do professor, que lhe deem suporte em sala de aula,
para que assim venham a oferecer uma aula de maior qualidade ao aluno.
Diante disso, fica a reflexão: Se a escola tem um espaço formativo garantido, o qual
é para que seja desenvolvida a formação continuada dos docentes observando que o projeto
deve ser construído coletivamente pelos profissionais da educação de cada unidade escolar
mediante diagnóstico apresentado pela equipe gestora dos problemas evidenciados na
escola, como e porque os professores não efetuaram os estudos necessários na área de
ciências para aprimorar seu fazer pedagógico junto aos alunos? Será que os professores não
estão sendo convidados a construírem/implementarem coletivamente este projeto formativo
ou será que está sendo cômodo receber este projeto já elaborado por um grupo de pessoas
apenas para ser executado? Se isso acontece, o grupo não discorda por quê? Os professores
acabam por fazerem um pré-diagnóstico dos problemas de aprendizagem dos alunos, uma
vez que, são eles que estão diretamente junto aos alunos, bem como sabem de sua
necessidade formativa para melhorar seu fazer pedagógico em sala de aula.
Hoje as comunidades, principalmente as que ficam nas periferias das cidades
apresentam tantas problemáticas sociais, ambientais e outras que a escola poderia tentar
ajudar a amenizar se trabalhasse os problemas dentro da escola em parceria com a
comunidade. Através de projetos, por exemplo, fariam uma aula interativa,
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onde se pesquisaria os problemas nas comunidades das quais os alunos fazem parte, assim
seria envolvida também a família dos alunos. Através da metodologia
professores estariam trabalhando com os alunos, dentro

de

projetos, os

dos

―padrões‖ da cientificidade e ao mesmo tempo, contribuindo de forma significativa na
construção de conhecimentos dos envolvidos no projeto, bem como dando um retorno deste
estudo/pesquisa à comunidade/sociedade.
No orientativo enviado pela SEDUC para a elaboração/implementação deste projeto
nas escolas, fica claro que se faz necessário pensar em que focar os estudos formativos,
partindo de um diagnóstico. Diante disso fica a reflexão: Como estamos realizando esse
diagnóstico na escola? Como estão sendo coletados os dados para esse diagnóstico? Que
instrumentos de coletas de dados estão fazendo parte na construção deste diagnóstico?
Como está sendo o envolvimento, a participação do corpo docente da escola na construção
deste projeto de formação continuada em serviço? Será que os dados diagnosticados estão
sendo apresentados e discutidos coletivamente para que todos percebam a necessidade de se
estudar isso ou aquilo, com foco em tal situação e com o compromisso de todos para a
resolução dos problemas apresentados?
Estes são alguns pontos que exigem reflexão para que a

formação

continuada

realizada no interior de cada escola se torne um momento prazeroso e ao mesmo tempo
valioso para cada um que faça parte dele, pois só assim ele deixará de ser visto como mais
um momento desnecessário ou sem sentido.
Portanto, tornar o momento formativo na escola, um dos mais importantes,
possibilitará mudar os resultados apresentados pelas avaliações externas e internas. No
momento que todos os professores perceberem o real valor que tem a formação continuada,
com certeza conseguirá propiciar momentos de aprendizagem significativa aos alunos.
Poderão expor o seu trabalho pedagógico, conseguirão vencer essa dura batalha que é
―ensinar‖ e oferecer instrumentos aos alunos, para que alcancem os patamares de
aprendizagem esperados para cada ciclo/ano.
Imbernón (2010, p. 12) diz que:
A tarefa docente sempre foi complexa, mas nas últimas décadas tal complexidade
aumentou muito. A formação deve deixar de trabalhar a partir de uma perspectiva
linear, uniforme e simplista para se introduzir na análise educativa a partir de um
pensamento complexo, a fim de revelar as questões ocultas que nos afetam e,
assim, tomar decisões adequadas.

28

A generalização de temas se mostra como alternativa para adequações em situações
específicas, porém, ao generalizar perde-se parte significativa do

elemento essencial que

caracteriza um determinado campo ou área. Dessa forma, não tratar ou contextualizar os
temas que, por adequação, viriam a contemplar o Ensino de Ciências, acabam por definir
uma área com maior peso que a outra no espaço escolar, uma vez que, pela pesquisa
realizada, a contemplação da área de Ciências ficou relegada a segundo plano.
A responsabilidade dos estudos deve ser do coletivo de professores, indiferente da
disciplina/área do conhecimento em que estiver atuando, pois cada um necessita trabalhar o
processo de letramento. Ou seja,

da contextualização social desse saber que cada aluno

adquire em cada aula dada, seja ela de português, de ciências, de geografia, de sociologia ou
outra.
A partir do momento que a escola sair do ―cada um no seu quadrado‖,
conseguiremos maior participação e envolvimento do aluno nas aulas e melhores resultados
no processo educacional. Não esquecendo que para isso, tem a formação continuada para
ajudar a entender, a perceber o que mudou e coletivamente construir um ―novo‖ jeito de se
trabalhar dentro da sala de aula, dentro da escola, bem como fora dela.
Neste sentido, Imbernón (2010, p. 43), nos sugere a:
Criação de estruturas organizativas, redes, que permitam um processo de
comunicação entre os indivíduos iguais e troca de experiências, para possibilit ar a
atualização em todos os campos de intervenção educativa e aumentar a
comunicação entre os professores. O Objetivo é refletir sobre a prática
educacional, mediante a análise da realidade do ensino, da leitura pausada, da
troca de experiências, dos sentimentos sobre o que está acontecendo, da
observação mútua, dos relatos da vida profissional, dos acertos e erros, etc.
Estruturas que tornem possível a compreensão, a interpretação e a intervenção
sobre a prática.

O projeto de formação continuada na escola ainda não percebeu a necessidade de
estudo da parte específica das áreas do conhecimento. Falta ainda a compreensão de que é
muito importante esse momento de estudo específico, pois será através dele que o professor
junto aos seus pares, poderá aprofundar-se nas temáticas. Descobrir como desenvolver
diferentes situações com os alunos, em se preparar melhor, melhorando sua prática, seu
planejamento e podendo oferta assim uma aula mais dinâmica que realmente ofereça
aprendizado ao aluno.
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Em momento algum quer se afirmar ou dizer que não se faz necessário os momentos
gerais de formação na escola, onde todo o coletivo docente e não docente se reúna para
discutir alguma temática. O que se pretende é perceber que no momento da elaboração do
projeto de formação continuada da escola ―Sala de Educador‖ também se pense em
momentos específicos de estudos. O orientativo de elaboração também deixa essa situação
em aberto, já que para elaborar

esse projeto de formação foi preciso realizar um

diagnóstico considerando vários pontos dentro da escola e fora dela.
Como podem dizer ou acreditar que não temos problemas em todas as áreas do
conhecimento se avaliações externas e internas dizem o contrário? A escola necessita estar
atenta a esses dados/diagnósticos e perceber que os estudos específicos precisam e devem
fazer parte dos estudos na ―Sala de Educador‖ da escola, pois esse é momento em que o
professor tem para discutir com seus pares o que fazer, para que fazer e como fazer para
tornar o ensino de ciências mais eficiente, saindo de uma visão apenas simplista e visualizála com ―rigor‖ científico.
Não é porque são alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, que se deve ficar
no senso comum, achando que os alunos não são capazes de construir seu aprendizado
baseados em uma estrutura científica. O objetivo não é formar pequenos cientistas, mas
oportunizar uma aula onde seja possível a construção do saber com base no conhecimento
científico.
Carvalho (2011, p. 31) nos relata que: ―[...] favorecer um trabalho de mudança
didática que conduza os professores (em formação ou em atividade), a partir de suas
próprias concepções, a ampliarem seus recursos e modificarem suas perspectivas‖.
A formação continuada é um dos caminhos para que aconteça o que diz a autora,
pois ninguém modifica suas concepções e ganha novas perspectivas sem buscar novos
caminhos, ―novos‖ conhecim entos.
As escolas ainda não perceberam que podem fazer momentos de estudos com um
único grupo, onde se trabalhe temas de comum acordo, ou seja, de interesse de todos. Como
por exemplo, entender/compreender a organização por Ciclo de Formação Humana, mas
que também os grupos específicos de estudos precisam estudar o que é voltado a cada ciclo.
Também, discutir o que é necessário para que realmente os alunos tenham um bom
aprendizado no ensino de ciências, como por exemplo, compreender o papel das atividades
de experimentação, de investigação, o que se pode oferecer/trabalhar com a criança de 6 a
11 anos. Assim,
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será possível proporcionar a ela conhecimento sobre os fenômenos físicos,

químicos,

enfim, conhecimentos que a criança vivencia no mundo social e tecnológico.
Carvalho (2011, p. 12) diz que:
O ensino se realiza e merece este nome se for eficaz, se fizer o alu no de fato
aprender. O trabalho do professor, portanto, deve direcionar-se totalmente para a
aprendizagem dos alunos. Não existe um trabalho de ensino se os alunos não
aprendem. É necessário que o professor tenha consciência de que sua ação
durante o ensino é responsável pela ação dos alunos no processo de
aprendizagem. Ensino e aprendizagem precisam ser entendidos como uma
unidade, dois lados de uma mesma moeda, duas faces de uma mesma aula.

Neste momento formativo, os professores terão a oportunidade de discutir toda a
situação pedagógica surgida em sala de aula. E, através dos estudos, das análises de suas
próprias práticas darem um novo rumo ao que necessita ser retomado para que a criança
tenha seu direito a aprendizagem atendido.
No

intuito

de

tentar

compreender

um

pouco

mais

como

se

dá

a

elaboração/implementação deste projeto na escola, foi perguntado aos professores quais os
critérios usados pela escola para a seleção das temáticas de estudos e coletamos os
seguintes dados:
Categorias
Estudos baseados na realidade escolar
Construção colaborativa: SEDUC, Cefapro e Escola
Construção pela Coordenação Pedagógica
Estudos realizados por área do conhecimento
Docentes não participantes do processo de construção

Frequência
08
15
08
01
02

A decisão de desenvolver um projeto precede de um motivo real e que tenha no
envolvimento coletivo, a principal garantia de seu sucesso.
Pelas respostas apresentadas em todas as categorias, foi demonstrado que, em
significativa parcela das escolas pesquisadas, esse envolvimento ocorre

de forma

camuflada. Fica evidente que a formação em serviço dos profissionais da educação, nem
sempre é uma decisão coletiva, mas que segue decisão de um determinado segmento ou do
envolvimento parcial da escola, sendo uma construção pouco democrática.
O momento formativo na escola é um ótimo espaço para se criar os grupos de
pesquisadores, pois a partir de sua própria prática, dos problemas incomuns encontrados
no fazer pedagógico podemos fazer um momento de pesquisa, de
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estudo para a resolução do problema encontrado. Para tanto, esse momento necessita ser
coletivo e discutido com todo o grupo dos Profissionais da Educação. O estudo individual
pode vir a resolver problemas coletivos, mas, coletivamente terá maior significado e
produtividade.
A constituição dos temas precisa considerar o diagnóstico das necessidades
formativas dos professores, da escola, o motivo pelo qual se faz necessário o estudo, com
vistas a melhoria do processo educacional dos alunos. O diagnostico precisa ser bem feito
pela gestão escolar e apresentado ao grupo, para que baseados nele, possam perceber sua
real necessidade de estudos e assim, organizarem os grupos de estudos, pois não tem como
usarem todas as horas de formação em apenas um único ―grupão‖ de estudos, envolvendo
docentes e não docentes, uma vez que cada um tem responsabilidades diferentes dentro da
escola, conforme sua função.
Diagnosticar fragilidades é uma das funções dos gestores escolares, buscar
alternativas que viriam a fortalecer pontos frágeis no espaço escolar, seria uma construção
coletiva e democrática. Nas respostas apresentadas, esse diagnóstico é praticamente nulo.
Assim, desenvolve-se um projeto visando a atender

temas

―soltos‖ e não situações reais que necessitem de soluções viáveis.
Se a gestão inicia o ano letivo na semana pedagógica apresentando esse diagnóstico
da realidade escolar e coletivamente definisse as metas e as estratégias de ações para sanar
os problemas apresentados a curto, médio e longo prazo, talvez a educação tivesse menos
problemas. O que se pode perceber nas respostas dos professores é que a tão desejada e
falada gestão democrática não acontece no espaço escolar, pois dados não são apresentados
nem discutidos, parece que cada um faz o que ―acha‖ que deve ser feito.
Quando se apresentam os dados da realidade escolar, chama-se o grupo ao
compromisso, e este, começa a perceber que a partir deste momento, necessita traçar/pensar
o que precisa estudar no momento de formação continuada, buscando melhorar o processo
educacional dos alunos, bem como melhorar o fazer pedagógico de cada um dentro da
escola.
A SEDUC, como mantenedora das escolas estaduais, envia um orientativo as
escolas no início do ano letivo, orientando a elaboração do projeto, o que considerar nesta
construção, mas não cita temáticas de estudos, pois é a escola que precisa construir isso,
diante da sua necessidade formativa.
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O Cefapro, através do professor formador que acompanha a escola, acompanha,
orienta e aprova o desenvolvimento do projeto formativo na escola. Essa figura do professor
formador, não impõe temáticas de estudos, apenas colabora com a escola na implementação
desse projeto, discutindo o diagnóstico apresentado e se as temáticas ajudarão a resolver os
problemas encontrados. Pode- se dizer que o professor formador do Cefapro, auxilia a
gestão da escola a

direcionar melhor seu momento formativo com vistas no processo de

aprendizagem.
Partindo deste ponto, Imbernón (2010, p. 57), contribui dizendo que:
A análise das situações problemáticas leva a promoção da inovação institucional
como objetivo prioritário da formação continuada; á crença na capacidade dos
professores de formularem questões válidas sobre sua própria prática e de
definirem objetivos que tratem de responder a tais questões, partindo-se do
pressuposto de que os docentes podem se propor a uma pesquisa competente,
baseada em sua experiência; á tendência dos professores de buscarem dados para
responderem a questões relevantes e de refletirem so bre eles para obterem
respostas a situações problemáticas do ensino; ao desenvolvimento dos
professores de novas formas de compreensão, quando eles mesmos contribuem na
formulação de suas próprias perguntas e recolhem seus próprios dados a fim de
obter respostas, Assim, é possível que se gere um conhecimento válido mediante
a formação.

Com vistas na afirmação do autor percebe-se que o projeto ―Sala de Educador‖ é
um espaço garantido para que a escola desenvolva sua própria formação, ou seja, os
docentes e não docentes de cada unidade escolar tem um momento garantido para
estudarem as problemáticas de sua realidade escolar. Sendo que os próprios profissionais da
escola têm competência para desenvolver este estudo, pois nas escolas há muitos graduados,
mestres e doutores, bem como
Universidades próximas

o Cefapro que auxilia neste processo. Também as

da escola podem fazer as parcerias aproximando a escola do

conhecimento científico através dos grupos de estudos, bem como, aproximar as
Universidades das necessidades formativas de cada localidade escolar.
Percebemos também, que há um equívoco sobre a real função do desenvolvimento
desse projeto na escola e os rumos dados a ele nos momentos presenciais. Necessário se faz
retornar ao momento de elaboração do projeto para que o grupo possa buscar no orientativo
enviado anualmente a escola, para a construção/implementação do projeto, os critérios, a
base para se questionar
formação continuada.

o direito dos educadores na construção coletiva do projeto de
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Nos parece que o que está faltando é a equipe gestora apresentar os dados
educacionais da escola, discutir coletivamente esses dados e a partir deles, definir o que se
necessita estudar para sanar ou ao menos amenizar as situações apresentadas, sempre com
foco no processo de ensino aprendizagem. Melhorando isso, os maiores resultados, como o
de um aluno crítico, responsável, compromissado, preparado para a vida, com certeza virá
após todo o percurso acadêmico deste aluno.
Os professores pesquisados clamam por mudança no desenvolvimento do projeto,
solicitando que seja por ciclo e necessidade formativa, pois acreditam que desta forma, os
estudos terão mais foco, contribuirão melhor com o fazer pedagógico do professor, as
temáticas terão significado a todos, uma vez que o grupo tem a mesma função (docente) e
precisam do conhecimento teórico para melhor realizar a transposição didática em sala de
aula.
Zabala (1998, p. 13), diz que: ―[...] a melhoria de nossa atividade profissional,
como todas as demais, passa pela análise do que fazemos, de nossa prática e do contraste
com outras práticas‖. Neste sentido, a formação continuada pode e deve ajudar o professor a
realizar a análise de o seu fazer, de sua prática, para que o professor possa encontrar
subsídios teóricos que possam dar sustentação ao seu fazer pedagógico. Para que possa
encontrar e dar respostas as mais diversas situações do processo de ensino aprendizagem,
pois nos dias atuais temos muitos fatores que interferem nesse processo e o professor
precisa identificá- los e saber como trabalhar com os mesmos.
Os professores solicitam uma formação onde as temáticas colaborem com eles em
sala de aula, pois a formação inicial do professor fez conhecer muitas teorias sociológicas,
psicológicas, históricas entre outras, mas que muitas vezes não fazem relação com o ensino
nem com o oficio de ser professor. Tem-se hoje, muitos professores que chegam a escola e
não sabem como dar aula, não sabem planejar, não sabem como os alunos aprendem. O
professor espera e tem como objetivo que seu aluno aprenda, mas nem sempre isso
acontece.
Momento crucial para a formação continuada. Ela precisa dar a este profissional o
que ainda lhe falta, não no sentido de que a graduação não foi suficiente, mas no sentido de
aprimorar o seu fazer junto aos alunos, pois a experiência docente é adquirida com o fazer,
com o tempo junto aos nossos pares.
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O procedimento metodológico usado para desenvolver o momento formativo é
muito importante, pois será ele que irá proporcionar a participação, o envolvimento, à troca
pedagógica entre os pares. Enfim, será a método adotado que irá proporcionar a
aprendizagem da temática em discussão. Por isso, planejar este momento é muito
importante para todo o desenvolvimento do projeto formativo.
Vale

lembrar

que

sempre

é

bom

variar

o

procedimento

metodológico,

principalmente quando se pensou em um formato e o mesmo não está atingindo as metas
traçadas.
Hoje o projeto Sala de Educador, vem sendo desenvolvido nas escolas com uma
carga horária mínima de 80 horas anuais. Diante disso, foi perguntado aos professores, se
consideram essa carga horária adequada ou excessiva para o desenvolvimento da formação
continuada na escola.
As maiorias dos entrevistados se encaixam na categoria ―Carga horária anual de 80
horas suficientes para a formação continuada‖, ou seja, concordam que a carga horária anual
de 80 horas é suficiente para o desenvolvimento de uma proposta de formação continuada
em serviço no espaço escolar. Percebe-se isso, pelo teor de algumas respostas como: ―a
carga horária é suficiente, porém não bem aproveitada (profº. 03); [...] são suficientes, se
manter o foco...(profº. 12); [...] se planejar

bem a temática...(profº. 24); [...]há outros

assuntos sendo discutidos nos momentos de desenvolvimento deste projeto...(profº. 31)‖.
Por esse ser um momento que todos da escola se reúnem, às vezes, acaba virando
um momento de recado, de informações e isso deve ser evitado, pois a escola necessita
dentro do seu calendário letivo, estabelecer todos os momentos necessários para o
desenvolvimento dos trabalhos seja de natureza pedagógica ou administrativa. Precisa
deixar espaços já definidos para as reuniões pedagógicas, reuniões com os pais, reuniões
administrativas, momento do planejamento coletivo, momento da formação continuada via
projeto ―Sala de Educador‖ e os demais que se fazem necessários. Sem a organização
definida coletivamente, ficará muito mais difícil o caminhar da escola.
Até o ano de 2015, a escola iniciava seu projeto de formação no mês de maio e tinha
até outubro para finalizá-lo. Diante disso, percebemos que a maioria dos professores
concorda com a carga horária mínima de 80 horas, e analisando a quantidade de meses para
se desenvolver a formação, realmente 80 horas é um número bom de horas, pois o professor
para além da formação tem outros afazeres
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na escola como: planejamento, organização de diário e relatórios, correção de atividades,
aula de apoio pedagógico com o aluno, reuniões de pais, pedagógicas e administrativas
entre outros. Sendo assim, precisa desenvolver tudo isso na sua hora atividade que é apenas
de 10 horas semanais, pouco tempo para tantos afazeres.
Diante dos fatos, se percebe que o momento formativo da escola, precisa ouvir mais
os participantes, planejar o que realmente se faz necessário estudar e se organizar melhor,
tanto

no

tempo

de formação,

quanto

nos grupos de estudos. Aspectos estes,

imprescindíveis, para que se realize uma formação com tempo adequado a todos e que se
alcance os resultados esperados.
Para Calil (2009, p. 120-121) a formação continuada precisa apresentar algumas
características, as quais considera bastante importante para o sucesso da formação:
O tema central do curso ou da atividade deve deixar claro aos professores que se
trata de algo que eles precisam conhecer, mas do qual ainda não tem domínio, isto
é, deve lhes parecer importante o suficiente para que queiram participar do
estudo. Não pode ser simplesmente teórico, já que a realidade escolar busca
soluções práticas, e não somente embasadas na literatura acadêmica; A base da
questão estudada deve estar relacionada à realidade cotidiana dos professores, ou
seja, deve aparecer de maneira contextualizada para que os participantes
percebam sua importância e a urgência de respostas que irão melhorar o ambiente
escolar; A participação da atividade deve ser opcional, pois tendo o cunho de pós formação, não há necessidade de obrigar os professores a participar, até mesmo
porque tal aspecto compulsório iria de encontro aos itens 1 e 2 citados
anteriormente. Além disso, algum tipo de certificado que os diferencie em nível
acadêmico deve ser entregue no final do módulo, pois os professores interessados
visam, também, uma gratificação ao seu esforço. Isso é particularmente
importante em cursos de formação contínua em nível universitário; deve, de
preferência, ser ofertado na própria instituição de onde provém a maioria dos
participantes, seja esta a escola ou a universidade. Se possível deve ser realizado
logo após a jornada de trabalho. Além da facilidade, a proximidade do local de
trabalho auxiliará também no surgimento de temas e de questões relacionadas a
problemas reais que podem fazer parte das discussões; O curso deve priorizar a
participação ativa dos professores, utilizando práticas e dinâmicas que incentivem
o surgimento de novas ideias, como, por exemplo, o mapa conceitual e o método
de resolução de problemas [...]; As discussões sobre os problemas reais e as
possíveis propostas para a melhoria destes d evem ser colocadas durante o
desenvolvimento das atividades, dentro de um padrão científico. Isso ajudará os
professores na elaboração de pesquisas educacionais em diversos níveis,
mostrando a possibilidade e a importância de se tornarem professores pesquisadores. A rigidez e a normatização da pesquisa devem ser apontadas,
contudo, relacionadas à prática docente e à problematização em questão.

Nesta situação, por meio da formação continuada em serviço, buscando refletir e
ressignificar o fazer pedagógico, segundo Sousa (2008, p. 42) o professor sabe que: ―[...] ser
professor, hoje, significa não somente ensinar determinados conteúdos,
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mas, sobretudo um ser educador comprometido com as transformações da sociedade,
oportunizando aos alunos o exercício dos direitos básicos da cidadania‖. Diante de todo esse
desafio complexo, a formação continuada ofertada na escola através do Projeto Sala de
Educador precisa proporcionar ao professor, momentos práticos reflexivos que lhe deem
suporte ao seu fazer pedagógico na escola.
Por fim, não é pretensão induzir os professores a acreditarem que esse é o único
caminho para se ensinar ciências na escola, mas que é um dos caminhos que pode ser
utilizado. Procuramos oferecer subsídios para suas reflexões, os quais mostram à
importância de se repensar as práticas escolares e se necessário (re) planejar atividades
significativas, com suporte teórico, para melhorar todo o processo de ensino aprendizagem.
Lembrando que, tudo isso, pode e deve ser feito coletivamente entre os pares, no momento
formativo, valorizando as necessidades formativas específicas das áreas do conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo dos últimos anos, a formação continuada vem sendo bastante discutida e
pensada por várias instituições, sejam elas educacionais ou não. O que é percebido por
todos, é a necessidade da formação continuada para as pessoas, pois só através dos estudos,
poderão dar conta das tantas transformações sofridas pela sociedade em tão pouco tempo.
Como se vive em um meio de transformações faz- se necessário se adequar a eles e o
processo de formação continuada auxilia neste processo.
Na área educacional, esse processo da formação continuada, precisa fazer parte da
rotina dos profissionais da educação. Se lida com crianças, jovens e adultos e para cada um
existe um tempo de aprender, um jeito de aprender, enfim, precisa- se saber valorizar essas
necessidades diferenciadas.
Não é uma situação fácil ―ensinar‖ ao outro aquilo que é necessário aprender a cada
tempo. Os professores precisam estar sempre ―prontos‖ para realizar essa tarefa. Por isso, a
necessidade de estar em constante estudo.
Esse artigo faz a reflexão de alguns problemas que precisam ser resolvidos para que
a formação continuada em Mato Grosso seja realmente eficaz e atenda a que se propõe.
Ficou evidente, que os próprios professores, percebem
elaboração, no desenvolvimento, nos moldes que a

a necessidade de mudança na
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formação continuada está proposta atualmente. Querem uma formação que ofereça
realmente um suporte teórico metodológico ao professor, para que possam desempenhar
melhor o seu fazer pedagógico junto aos alunos.
Os dados coletados, evidenciaram que a formação continuada desenvolvida na
escola por meio do projeto ―Sala de Educador‖, conta ainda com vários obstáculos que vai
desde a elaboração do projeto formativo até seu resultado. Foi possível verificar que, a
gestão escolar, na pessoa do coordenador pedagógico que é o responsável por conduzir esse
processo na escola, muitas vezes, não está realizando sua função, que é de junto ao coletivo
escolar, (re) elaborar/implementar seu projeto formativo para o ano vigente, com base na
avaliação do projeto anterior

e nos dados internos e externos da escola diagnosticados

previamente.
A formação continuada necessita ser desenvolvida na perspectiva de gerar produção
de conhecimento, de ter relação com os vários campos do saber. Mas, que também se tenha
os momentos específicos de cada área do conhecimento, onde os professores possam
discutir, trocar experiências exitosas entre os pares, traçar objetivos e metas para que todos
os alunos tenham o desempenho esperado para todas as áreas do conhecimento, para que
possam ressignificar seus

conceitos; e, assim, desenvolver com mais qualidade seu fazer

pedagógico.
Observamos que os projetos formativos das escolas, pouco contemplam temáticas de
estudos voltadas ao ensino de ciências e que as poucas escolas que citaram trabalhar
temáticas, se percebe que ainda não integram esses estudos numa perspectiva ―inovadora‖ ao
ensino. Ou seja, não é oferecido nesta formação, recursos para criar ações metodológicas
que superem a reprodução do conhecimento e que auxilie os professores a propiciarem aos
alunos, atividades significativas que os levem a serem produtores de conhecimento e não
mero reprodutor.
Esse momento de ressignificação da formação continuada em Mato grosso, já vem
sendo pensada desde 2010. Porém, até o momento, ainda não se conseguiu propor uma
―forma‖,
Tem-

uma

metodologia

que

apresentasse

resultados

positivos

em todas as escolas.

se tentado orientar a elaboração/implementação desse projeto de formação

continuada. Mas, isso ainda não é o suficiente para que se desenvolva o processo formativo
nas escolas de forma que gere conhecimento e
aprendizagem junto aos alunos.

que melhore o processo de ensino e
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Pelos dados obtidos é possível inferir que o projeto formativo na escola é avaliado
como positivo. No entanto, necessita de algumas mudanças para ter reflexo no processo de
aprendizagem, principalmente, pelo fato de os alunos não estarem apresentando os
resultados esperados na aprendizagem, conforme apresentam as avaliações externas
realizadas nacionalmente. O momento formativo na escola é uma das possibilidades de
realizarem estudos e reflexões sobre essa problemática e melhorar isso na escola.
Hoje a formação está sendo desenvolvida na maioria das escolas, não com base em
um diagnóstico realizado internamente para se perceber as reais necessidades
Mas

sim,

de

acordo com o tempo ―livre‖

de

formativas.

cada profissional, os quais, às vezes, dão

sugestões de temáticas, mas que, muitas vezes acaba ficando o estudo pelo estudo, sem
realizarem a transposição didática em sala de aula, gerando também o isolamento
profissional, pois os professores que formam uma área do conhecimento ou os ciclos, não
conversam entre si, cada um realiza aquilo que ―acha‖ que é o certo, que tem vontade e
isso

acaba

―empobrecendo‖

o trabalho pedagógico dos professores, pois coletivamente

poderiam realizar planejamento, projetos que tivessem maior significado junto aos alunos.
Vale reafirmar a necessidade de ações formativas específicas a cada componente
curricular que forma uma área do conhecimento para os docentes, pois a formação inicial,
muitas vezes, deixa lacunas em alguns pontos da formação. A formação continuada pode
contribuir suprindo essa lacuna e implementando as mudanças necessárias para que o
professor possa melhorar seu fazer pedagógico junto aos alunos.
Em parceria, SEDUC/Cefapro/escola através de análise crítica das próprias práticas
desenvolvidas, talvez possam encontrar alternativas para se implementar a formação
continuada desenvolvidas através do projeto ―Sala de educador‖.
O cenário descrito leva a constatação de que o desejo de mudança no processo
formativo é da maioria. Mas, isso não é tarefa fácil nem simples, pois gera insegurança,
conflitos e mudança de postura de todos os profissionais, pois todos precisam ser e se sentir
coautores dessa mudança.
Existem muitos professores competentes nas escolas, alguns já são doutores, outros
mestres, quase todos especialistas. Poderiam organizar seu grupo de estudos e através da
pesquisa de suas próprias práticas conduzirem seu processo formativo de forma eficiente,
pois os professores conhecem o local que

está
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inserido, conhecem seus alunos, sua realidade e poderiam fazer parcerias com as IES, com
o Cefapro para auxiliar esse momento. Os professores e não docentes devem ser os
protagonistas desta formação e não apenas participantes/ouvintes da formação.
Para ter sucesso tanto no âmbito de cada escola quanto externamente, a Formação
Continuada/ Projeto ―Sala de Educador‖, precisa de muita articulação e, sobretudo,
confiança na autonomia declarada aos profissionais. Estes, todavia, precisam se apropriar
das possiblidades criadas pelas políticas públicas e efetivamente fazer uso do período de
Formação para formarem-se na e para a mudança, também se deve levar em consideração a
necessidade de condições básicas de espaço, tempo e materiais, sobretudo do envolvimento
dos profissionais, de forma espontânea, por sentirem efetivamente necessidade de
participarem. Para tanto, esta precisa contemplar os anseios de todas as partes envolvidas,
mas, principalmente, daqueles que como nos diz Nóvoa, está ―no terreno da escola‖,
envolvidos constantemente no fazer pedagógico.
Este artigo não tem caráter julgador, de apontar o certo ou o errado. O proposto foi
fazer uma reflexão da realidade apresentada por algumas escolas, onde seus atores buscam
melhorar seu momento formativo na escola. Elencou alguns itens para reflexão, sabemos de
que será necessário um tempo maior de vivência na escola para compreendermos mais a
formação continuada que se renova a cada

dia. Portanto podemos dizer que os atores

envolvidos estão buscando melhorar sua formação continuada, mas em busca de algo que os
ajude a melhorar o processo ensino e aprendizagem.
É necessário planejar as ações de formação continuada, considerando todas as
atribuições dos (as) professores (as) e suas limitações de tempo. Esses aspectos podem
influenciar em sua participação efetiva nos momentos formativos. Espera-se que com as
reflexões aqui feitas, poder contribuir de alguma forma, com todos aqueles interessados em
pesquisar sobre a formação continuada de professores.
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Resumo
Este texto analisa a formulação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e
seu potencial para conduzir as condutas da população escolar. Desde 2007, o IDEB tornou-se
um indicador para medir a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino. A partir dos
estudos de Michel Foucault(1998), entendemos o IDEB como estratégia de governamento
utilizado pelo Ministério da Educação para mobilizar a população escolar na busca da
qualidade da educação. Na pesquisa com 64 professores de escolas municipais de uma
microrregião gaúcha, constatamos que eles não conhecem como o IDEB é formulado, nem se
compreendem dentro da fórmula. Entretanto, com ou sem conhecimento dos professores, o
IDEB opera, a partir de sua divulgação, desde a unidade escolar até o conjunto da nação
brasileira, objetivando quantificar a qualidade da educação.
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Resumen
Este texto analiza la fórmula del Índice de Desarrollo de La Educación Básica (IDEB) y su
potencial para conducir la conducta de la población escolar. Desde 2007, el IDEB se convirtió
en un indicador para medir la cualidad de cada escuela y cada red de enseñanza. A partir de
los estudios de Michel Foucault (1998), entendemos el IDEB como una estrategia de gobierno
usado por el Ministerio de Educación para movilizar los escolares en búsqueda de calidad en
la educación. En la encuesta de 64 maestros de escuelas municipales en una microrregión de
Rio Grande do Sul, certificamos que ellos no conocen como el IDEB es formulado, ni se
sienten dentro de la fórmula. Mientras tanto, con o sin el conocimiento de los maestros, el
IDEB opera, a partir de su divulgación, desde la escuela hasta toda la nación brasilera,
teniendo como objetivo cuantificar a calidad de la educación.
Palabras-clave: Índice de Desarollo de la Educación Básica (IDEB); Gobierno. Calidad de
Educación.
1
Doutoranda pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Docente no Complexo de Ensino
Superior de Cachoeirinha (CESUCA). Coordenadora de extensão no ISEI. E-mail: delcihk@bol.com.br.
2
Docente no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS). Pesquisadora do CNPQ/CAPES. E-mail: clarice.traversini@gmail.com.
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The evaluation of each and everyone in IDEB formula
Abstract
This paper analyzes the formulation of the Basic Education Development Index (IDEB) and
its potential to conduct the conducts of the school population. Since 2007, IDEB has been the
index that measures the quality of every school and every education network. Supported by
Michel Foucault’s studies (1998), we regard IDEB as a government strategy used by the
Ministry of Education to mobilize the school population in the search for quality in education.
In a survey of 64 teachers from municipal schools in a micro-region in the state of Rio Grande
do Sul, we found that they neither know how IDEB is formulated nor see themselves as a part
of the formula. However, with or without their awareness, since IDEB was launched, its
operation has encompassed everything from the school unit to the Brazilian nation aiming at
quantifying the quality of education.
Keywords: Basic Education Development Index (IDEB); Government. Quality of Education.

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, o Brasil, praticamente, conseguiu universalizar o acesso à escola no
Ensino Fundamental. No entanto, o desafio do país continua em relação à permanência e ao
sucesso do aluno na escola. Assim, o Governo, através do Ministério da Educação, adotou
diversas ações, através das quais busca minimizar essas dificuldades e qualificar o ensino em
todos os níveis. Dentre as ações instituídas, estão as de avaliações externas 1.
O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) foi criado em 1990, como
avaliação de larga escala, aplicada bianualmente em uma amostra de estudantes, com o
objetivo de realizar um diagnóstico do sistema educacional brasileiro. Em 2005, o SAEB foi
reestruturado pela Portaria Ministerial nº 931, passando a ser composto por duas avaliações:
Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB), que permanece amostral; e a Avaliação
Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), conhecida como Prova Brasil, que é censitária.
As avaliações do sistema educacional brasileiro estão referendadas em marcos legais
como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Lei nº 9394/96), que no
Artigo 9º, parágrafo VI, rege que a União incumbir-se-á de “assegurar processo nacional de
avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração
com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade
do ensino” (BRASIL, 1996), e no Plano Nacional de Educação – PNE 2001-2010 (Lei nº
10.172/01), que estabelece, nos objetivos gerais, a questão da “melhoria da qualidade do
1

As avaliações externas implementadas pelo Ministério da Educação de 1990-2013 são: O Sistema de Avaliação
da Educação Básica – SAEB, o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES, o Exame
Nacional do Ensino Médio – ENEM e a Avaliação Nacional de Alfabetização – ANA. Além disso, desde o ano
de 2000 o Brasil participa do Programme for International Student Assessment (PISA), em português:
“Programa Internacional de Avaliação de Estudantes”.
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ensino em todos os níveis”(BRASIL, 2001). O Plano Nacional de Educação(PNE) 2014-2024
(Lei nº 13.005/14) reafirma a busca pela qualidade da educação no Art.2º, como uma de suas
diretrizes,e estabelece que, a cada dois anos, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Básica produzirá
[...] indicadores de rendimento escolar, referentes ao desempenho dos (as)
estudantes apurado em exames nacionais de avaliação, com participação de pelo
menos 80% (oitenta por cento) dos (as) alunos (as) de cada ano escolar
periodicamente avaliado em cada escola, e aos dados pertinentes apurados pelo
censo escolar da educação básica.(BRASIL, 2014)

Assim, proliferam as avaliações externas sobre o sistema, envolvendo diferentes
modalidades e metodologias de avaliação. Werle (2010) aponta que “ora abrangem a
apreciação da qualidade dos sistemas educativos medindo seus resultados por meio de testes
aplicados aos alunos, ora avaliam cursos e instituições escolares articulando diferentes
informações” (WERLE, 2010, p.23). Para a autora, as avaliações delimitam aspectos a serem
avaliados e é sobre esses que fornecem dados, tendo um foco definido. Assim, dentro desse
foco, podem servir para a reflexão sobre o funcionamento e “[...] de como está sendo
realizada a educação no conjunto do sistema”(WERLE, 2010, p.23).
As avaliações externas e a elaboração de indicadores educacionais, em nosso país, são
de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP)2.
Neste texto não faremos a abordagem das avaliações instituídas no país e, sim,
analisaremos a formulação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).A
discussão aqui desenvolvida integra o projeto de pesquisa “XXXX”3, financiado pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Este artigo, em
especial, deriva da pesquisa de Doutorado em Educação 4 cuja temática volta-se a estudar o
IDEB e centra sua análise na formulação do índice e sua potência na condução das condutas
da população escolar, especialmente, através da quantificação da qualidade da educação e os
possíveis impactos no currículo.

2

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é uma autarquia federal
vinculada ao Ministério da Educação que promove estudos, pesquisas e avaliações sobre o sistema educacional
brasileiro, com o objetivo de subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas para a área
educacional.
3
Excluímos o título da pesquisa para evitar identificação na avaliação. Se o artigo for aprovado, incluiremos na
publicação.
4
Pesquisa em andamento no Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGEdu – UFRGS, sob orientação da
Profa. Dra. Clarice Salete Traversini.
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Para concretizar o objetivo, realizamos a aplicação de um questionário face a face com
64 professores de escolas municipais da microrregião gaúcha do Vale do Rio dos Sinos5. A
partir do critério do número de matrículas do Ensino Fundamental das respectivas redes
municipais de ensino, selecionamos 23 escolas para a pesquisa. O critério utilizado para a
seleção das escolas em cada município foi, novamente, o número de matrículas, desta vez,
porém, o número de matrículas da escola. O conjunto de matrículas das escolas selecionadas
no município deveria equivaler, ao menos, a 10% dos alunos da rede. Selecionadas e visitadas
as 23 escolas, foram aplicados questionários específicos para a direção, a coordenação
pedagógica e os(as) professores(as) dos quintos e nonos anos, esses últimos, de Português e
Matemática. A escolha dos professores referidos deve-se ao fato de ministrarem os
componentes curriculares avaliados na prova que compõe o IDEB. Nossa análise dar-se-á
partir de algumas respostas dos questionários dos professores.
De um total de 27 questões, para este artigo analisamos três, quais sejam: a primeira,
sobre a importância do IDEB; a segunda, acerca do conhecimento sobre sua formulação; e a
terceira, sobre o "preparo” do aluno para a Prova Brasil. Com a pesquisa, constatamos que os
professores não conhecem como o IDEB é formulado, tampouco, compreendem-se dentro da
fórmula. Tais constatações nos causaram preocupação como pesquisadoras e, por isso, nos
sentimos compelidas a entender a fórmula do IDEB para compartilhar e discutir com os
colegas docentes. Desse modo, o presente texto pretende auxiliar os professores a
compreenderem a formulação do IDEB e que, a partir disso, possam ter alguns elementos a
questionar ou a potencializar suas implicações no processo de quantificar a qualidade da
educação brasileira. Para tanto, o artigo está dividido em três partes. Na primeira,
apresentamos a institucionalização do IDEB e seu funcionamento como uma estratégia de
“governamento em cadeia” (KLEIN, 2014). Na segunda, trazemos a fórmula do IDEB a partir
de aspectos passíveis de serem aferidos em educação, quais sejam, o rendimento e o
desempenho escolares. Na terceira parte, apresentamos algumas práticas instituídas pelos
professores na busca da melhoria do desempenho de seus alunos na Provas Brasil.

O IDEB E SUA INSTITUIÇÃO LEGAL: A NECESSIDADE DE QUANTIFICAR A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

5

O Vale do Rio dos Sinos - RS compõe a região metropolitana da grande Porto Alegre e é composta por 12
municípios: Araricá, Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Ivoti, Lindolfo Collor, Morro Reuter, Nova
Hartz, Novo Hamburgo, Presidente Lucena, São Leopoldo e Sapiranga.
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O IDEB foi instituído, em 2007, por Decreto Presidencial, para medir a qualidade de
cada escola e de cada rede de ensino é parte integrante do Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE)6, como mostra o quadro.
Quadro 1 – Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)
Capítulo II
Do índice de Desenvolvimento da Educação Básica
Art. 3o A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com base no IDEB, calculado e
divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre rendimento escolar, combinados com o
desempenho dos alunos, constantes do censo escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB,
composto pela Avaliação Nacional da Educação Básica - ANEB e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar
(Prova Brasil).
Parágrafo único. O IDEB será o indicador objetivo para a verificação do cumprimento de metas fixadas
no termo de adesão ao Compromisso.
Fonte: BRASIL, 2007 [grifos das autoras].

O IDEB é um índice expresso através de um cálculo objetivo que busca aferir a
qualidade da Educação Básica brasileira, quantificando-a. Esta quantificação da qualidade da
educação traz no seu bojo a avaliação e a responsabilização dos gestores e da população
escolar, pois a quantidade de qualidade que se espera está fixada para cada Estado e
município brasileiro, desdobrando-se até o nível escolar. A Lei nº 13005/14 aprova o Plano
Nacional de Educação 2014-2024. Este plano estabelece, em sua meta 7, os índices a serem
alcançados pela educação brasileira até a avaliação de 2021.
Quadro 2 – Plano Nacional de Educação (PNE) – Meta 7
Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do
fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb:

IDEB
Anos Iniciais
Anos Finais
Ensino Médio

2015
5,2
4,7
4,3

2017
5,5
5,0
4,7

2019
5,7
5,2
5,0

2021
6,0
5,5
5,2

Fonte: BRASIL, 2014.

A partir do IDEB, fixada a média nacional, municípios e Estados deverão implantar e
implementar seus Planos Decenais de Educação e seus desdobramentos, de acordo com as
especificidades e características regionais e locais, tendo como referência os objetivos, metas
e estratégias contidas no PNE. Estados e municípios deverão, então, “orientar as políticas das
redes e sistemas de ensino de forma a buscar atingir as metas do IDEB, diminuindo a

6

O PDE foi elaborado pelo Ministério da Educação simultaneamente com o Decreto nº 6094, que dispõe sobre o
Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. Trata-se de um conjunto de programas que instituem
reformas como mudanças nas políticas de financiamento da educação, novas estratégias de ingresso e expansão
da Educação Superior, entre outras, e visam a melhorar a Educação no Brasil, em todas as suas etapas, num
prazo de quinze anos a contar do seu lançamento, até 2022, ano do bicentenário da Independência do Brasil.
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diferença entre as escolas com os menores índices e a média nacional [...]” (BRASIL, 2014).
Dessa forma, capilarizam-se as metas para os níveis estadual e municipal até chegar ao nível
da escola (que deve produzir a meta prevista e desejada). A partir de nossas análises, percebese uma cadeia de governamento da educação iniciada no PNE e que produz ações e efeitos de
poder que se desdobram em cada escola pública brasileira. Por meio desse governamento em
cadeia, percebe-se o funcionamento da governamentalidade, que, na compreensão de Foucault
(1998), pode ser entendida como uma racionalidade política que permite a operacionalização
de uma tecnologia de poder macro e micro, ao atingir a todos e, ao mesmo tempo, ao
preocupar-se com cada um dentro de um todo. O regime de colaboração do sistema de
educação brasileiro posto em funcionamento incita essa cadeia a entrar em prática, uma vez
que os entes federados compartilham as responsabilidades, com a educação, entre si e, como
numa engrenagem, só funciona quando as peças estão ajustadas. Então, a efetivação das metas
estabelecidas em nível federal precisa chegar às escolas e, para tal, são mobilizadas pelas
instâncias do estado e do município.
Para atingir o seu objetivo, o professor precisa ser capturado por essa racionalidade
que incita a concorrência, para que ensine mais e melhor, pois é através do resultado do
trabalho com seus alunos que o índice se coloca em funcionamento. Em nossa pesquisa
percebemos tal captura quando os professores consideram o IDEB um índice importante para
a educação brasileira. Ao serem perguntados:“Consideras o IDEB um índice importante para
a educação brasileira? Por quê?”,obtivemos como resposta:
Gráfico 1 – Importância do IDEB para a educação brasileira

Consideras o IDEB um índice importante para a
educação brasileira?
Não respondeu

4

Outra

5

Não

8

Sim
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Fonte: dados da pesquisa.

A importância é justificada nos questionários com registros como: “[...] a partir dele
pode-se observar aspectos positivos e negativos da escola, professores, alunos .... melhorar”
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(Lindolfo Collor / escola A / professor 51)7; ou ainda, que o IDEB“[...] mede a educação do
país, mas também aponta possibilidades e caminhos a serem trilhados pelo educador, escola e
país.”(Presidente Lucena / escola A / professor 52); e mais, “[...] mostra o quanto se está
ensinando e propõe aos professores uma mudança de postura” (Nova Hartz / escola A /
professor 91).
Ao expressar a quantificação da qualidade, o IDEB produz impactos no currículo,
pois, desejosa em atingir a meta estabelecida para a escola, a comunidade escolar é instigada
pela busca da medida, da cifra que representa a qualidade. Essa busca pela qualidade recai
sobre o currículo, seja na escolha do que se ensina, seja na análise do quanto se ensina,ou
ainda, no cuidado para que os resultados que se alcançam no fazer pedagógico cotidiano,
reflitam em um bom aproveitamento dos alunos. Mesmo que a discussão sobre os impactos
no currículo não seja o foco deste artigo, é importante registrar que o IDEB, como estratégia
de governamento, que coloca em ação uma cadeia para governar a todos os sujeitos da
educação e a cada um, não age somente sobre um dado quantitativo. A cadeia se fortalece por
colocar em ação determinados conhecimentos que serão avaliados e, portanto, priorizados nas
práticas de ensino e aprendizagens nas escolas. E mais, há uma hierarquia estabelecida, pois
Matemática e Português passam a ter predominância sobre outros componentes curriculares,
situação preocupante como destacam (ESTEBAN, 2008; AMARO, 2013).

O IDEB E SUA FÓRMULA: A COMBINAÇÃO DO RENDIMENTO E DO
DESEMPENHO ESCOLAR
Na sua formulação, o IDEB combina o rendimento e o desempenho escolar dos
estudantes. Ele é calculado nas etapas do Ensino Fundamental e Médio da Educação Básica.
No Ensino Fundamental, é produzido no final de cada ciclo: Anos Iniciais, 5º Ano, e Anos
Finais, 9º Ano. Ao criar uma fórmula matemática para quantificar a qualidade, foram
necessárias as escolhas dos aspectos, itens e cálculos que compõem essa fórmula. Foram
escolhidos o desempenho escolar e o rendimento escolar, que são dois aspectos quantificáveis
acerca dos estudantes.

7
A identificação dos questionários da pesquisa dá-se nesta ordem: primeiro, o município; segundo, a escola –
nomeada pelas letras do alfabeto e terceiro, o professor – nomeado por dois algarismos: o primeiro 5 (5º Ano) ou
9 (9º Ano) e o segundo, o número do professor pesquisado (1, primeiro, 2, segundo, e assim, sucessivamente).
Desse modo, a identificação das escolas e dos professores está preservada.
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O ministro Fernando Haddad8 explica essa escolha e refere que a divulgação dos
dados do IDEB poderia, de um lado, “[...] ensejar um movimento de retenção” (HADAD,
2007, p. 12) para que a escola, dessa forma, melhorasse a qualidade do desempenho dos
alunos na Prova Brasil. Em outras palavras, os alunos com dificuldades ou aqueles que não
aprenderam seriam reprovados e, assim, não fariam a prova e, possivelmente, a média da
turma aumentaria. Essas reprovações teriam incidência negativa nas taxas de aprovação e
prejudicariam o fluxo escolar. De outro lado, “[...] a indústria da aprovação automática”
(HADDAD, 2007, p.21), para aumentar as taxas de aprovação, poderia comprometer o
desempenho desses alunos na Prova Brasil. Seria necessário combinar esses resultados em
uma fórmula só. Segundo o Ministro, “[...] dessa preocupação nasceu a ideia de combinar os
resultados do desempenho escolar (Prova Brasil) e os resultados de rendimento escolar
(fluxo apurado pelo Censo Escolar 9) num único indicador de qualidade: o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)” (HADDAD, 2007, p.21)[grifos das autoras].
A fórmula parece simples: o IDEB de determinado ano é dado pelo produto da média
padronizada (proficiências dos estudantes) da Prova Brasil pelo indicador de rendimento da
etapa de ensino dos estudantes das escolas. Embora pareça simples, o índice é expresso por
um cálculo bastante elaborado. Isso se deve ao fato de que, para chegar a esses dois números
(taxa de rendimento e proficiência), uma série de outros cálculos precisam ser efetuados.
Quadro 3 – Fórmula para cálculo do IDEB
IDEBji= Nij . Pij
IDEBij = IDEB no ano (i) da escola (j)
Nij = proficiência no ano (i) dos estudantes da escola (j)

Pij = rendimento no ano (i) da etapa de ensino dos estudantes da escola (j)

Fonte: Nota técnica (metodologia da concepção do IDEB) – elaboração das autoras

O rendimento escolar (Pij) é expresso pela média da taxa de aprovação10 em cada
etapa do Ensino Fundamental. Assim, a taxa de aprovação que compõe parte da fórmula do
IDEB é dada pela média das taxas de aprovação dos alunos daquela etapa: a taxa de
aprovação dos Anos Iniciais é formulada a partir da média das taxas de aprovação de todos os
anos dessa etapa (1º, 2º, 3º, 4º e 5º); e a taxa de aprovação dos Anos Finais é dada pela média
8

Fernando Haddad foi Ministro de Estado da Educação no período de 2005 – 2012.
O Censo escolar consiste de um levantamento de dados estatístico-educacionais no âmbito nacional e é
realizado todos os anos. Todos os estabelecimentos de ensino do país devem responder ao Censo, por meio do
sistema Educacenso.
10
Segundo a Nota Técnica Nº 03/2013 do INEP (BRASIL, 2013), a taxa de aprovação dos estudantes de uma
determinada turma é dada pelo quociente do número de alunos aprovados pela soma dos alunos aprovados,
reprovados e evadidos.
9
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das taxas dos anos dessa etapa (6º, 7º,8º, 9º). Por exemplo, se todas as turmas da etapa em
questão tiverem uma aprovação de 100%, a taxa média desta etapa será 1. Se, por outro lado,
nem todas as turmas tiverem uma aprovação de 100%, essa taxa será um número menor, entre
0 e 1, que é a variação da taxa de rendimento escolar (Pij).
As informações sobre as taxas de aprovação são aferidas pelo Censo Escolar, e os
dados coletados referem-se aos estabelecimentos, às matrículas, às funções docentes e ao
movimento e rendimento escolar, entre outros. Porém, são as informações referentes ao
rendimento escolar (taxas de aprovação, reprovação e abandono) que compõem o IDEB, junto
às notas da Prova Brasil.
O desempenho escolar(Nij) é dado pela média padronizada de proficiência na Prova
Brasil. Essa prova não é realizada pelo conjunto dos alunos do nível de estudos e, sim, pelos
alunos das turmas de 5º ano e 9º ano, ou seja, as turmas que encerram esta etapa de estudos. A
variação de(Nij)é um número entre 0 e 10, e para chegar a esse valor, o cálculo se vale de
fórmulas pré-estabelecidas em relação à proficiência 11.
Tem-se, agora, uma fórmula matemática que expressa a qualidade. Desse modo, para
uma escola ou um município ter qualidade na educação, o índice expresso por essa fórmula
deve ser um número desejado e esperado. Esperado, porque para cada escola, município e
Estado a meta já está calculada, a priori, assim como os resultados a serem atingidos, e, por
isso, desejados, pois, numa sociedade em que é estimulada a concorrência, todos querem as
melhores posições, como num ranking. Em nosso entendimento, a análise do IDEB na escola,
deve ir muito além do número que o expressa. Defendemos que essa análise deve “adentrar” a
fórmula, para compreender o que se deve ao rendimento e o que se deve ao desempenho dos
alunos,e, a partir disso, propor possíveis intervenções.
Em nossa pesquisa percebemos que o índice não é bem compreendido na sua
produtividade para a melhoria da qualidade da educação, pois, a maioria dos professores
pesquisados demonstra que desconhecem os itens que compõem a formulação do IDEB,
como mostra o quadro. Ao serem perguntados: “Sabes que aspectos o IDEB considera na sua
formulação? Se sim, quais são?”, obtivemos como resposta:

11

A proficiência dos estudantes na Prova Brasil, que representa o desempenho escolar (Nij)na fórmula do IDEB
é dada pela média aritmética das proficiências em Língua Portuguesa e Matemática. Cada uma das proficiências,
por sua vez, é calculada por uma fórmula específica, na qual são consideradas as médias de todos os estudantes
da referida turma, bem como o desvio padrão e pontos de corte inferiores e superiores, conforme nota técnica nº1
do IDEB.
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Gráfico 2 –Formulação do IDEB
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Fonte: dados de pesquisa.

Ao não conhecerem a formulação do IDEB, os professores, possivelmente, não se
sentem como parte dele, embora todos estejam na fórmula, uma vez que todos estão
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem de seus alunos e a permanência [não evasão]
e o sucesso [aprovação] desses influencia diretamente na formulação do IDEB. O mesmo
ocorre com o desempenho na Prova Brasil, isto é, a capacidade de ler, escrever, interpretar e
resolver problemas matemáticos são parte desse processo no qual os professores estão
centralmente envolvidos.
O quadro abaixo refere-se ao IDEB/2011de algumas escolas pesquisadas12. Nele,
pode-se perceber a fórmula em movimento, e acreditamos que seja bastante ilustrativo para
sua compreensão. A partir dele, a escola poderá perceber onde se encontram as suas
fragilidades, bem como, suas potencialidades e, assim, proceder a possíveis intervenções no
processo de ensino-aprendizagem.
Quadro 4 – Formulação do IDEB 2011

Rendimento escolar
(Pij)
Taxa de Aprovação/Ano
Município/
Escola

Araricá
Campo A
Bom
B
C

1º

2º

3º

4º

5º

100
100
100
100

77,9
100
100
100

77,3
98,3
100
98,5

75,6
98,5
100
100

83,7
100
100
98,8

Desempenho
escolar(Nij)
Indicador
de
rendimen
to

0,82
0,99
1,00
0,99

Nota da Prova
Brasil
Mat.

L.P.

212,31
237,23
251,25
240,57

191,87
206,98
219,97
218,78

Média
Padroni
zada
Prova
Brasil

5,50
6,25
6,76
6,53

IDEB
2011

4,5
6,2
6,8
6,5

Fonte: INEP – elaboração das autoras

12

O quadro, assim como o texto, representa um recorte da pesquisa. Desse modo, os municípios apresentados
são os dois primeiros, pela ordem alfabética do conjunto dos municípios pesquisados.
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Pelos critérios estabelecidos, pesquisamos uma escola em Araricá, que neste quadro
utilizamos como exemplo. Os três números circulados no quadro mostram o IDEB[4,5], na
última coluna, e os dois números que o geram como resultado: o primeiro, [0,82], representa a
média das taxas de aprovação da escola, e o segundo [5,50] é a média do desempenho em
Língua Portuguesa e Matemática na Prova Brasil. A partir de uma leitura criteriosa dos
números do quadro, pode-se identificar os aspectos que concorrem para a elevação ou
diminuição do IDEB, como, por exemplo, os baixos índices de aprovação em determinados
Anos. A mesma leitura poderá ser feita para as escolas de Campo Bom.
Os exemplos acima mostram que cada professor da escola está vinculado a algum dos
números do quadro, e essa compreensão, em nosso entender, é fundamental para que o IDEB
se torne um índice produtivo, isto é, mobilize o professor a refletir sobre sua implicação nesse
processo, bem como para (re)pensar a sua prática.
A fórmula do IDEB contém em si o currículo. E nisso reside mais um modo de
fortalecimento da estratégia de governamento do IDEB, pois as práticas curriculares
escolarizadas são levadas a cabo por meio da condução das condutas docentes que o IDEB
mobiliza. Os alunos, os professores, as turmas, os conteúdos, as atividades, enfim, tudo aquilo
que se refere ao processo ensino-aprendizagem está na fórmula. Todos estão na fórmula [pelo
rendimento]. Contudo, o processo de “aprendizagem-ensino” está reduzido (ESTEBAN;
FETZNER, 2015). Reiteramos que a redução se materializa nos componentes curriculares
priorizados para a avaliação do desempenho dos estudantes. Há ausência de conhecimentos de
outras áreas tão importantes quanto as avaliadas. E a elevação dos índices de proficiência de
Matemática e Português “não representa necessariamente uma proposta de ampliação
significativa do conhecimento pela criança” (ESTEBAN; FETZNER, 2015, p. 87).

(ALGUMAS) PRÁTICAS CURRICULARES A PARTIR DA PROVA BRASIL:
A Prova Brasil é composta por itens13. Para elaboração e análise dos resultados dos
itens, é utilizada a Teoria de Resposta ao Item (TRI), uma teoria estatística que possibilita
elaborar provas que permitam medir uma variável não observável ou não diretamente
mensurável, como, no caso da Prova Brasil, as habilidades dos alunos. Assim, através da TRI
é possível conhecer o que os alunos sabem e são capazes de fazer em termos de habilidades.
13

A Prova Brasil é composta por 22 itens de Língua Portuguesa e 22 itens de Matemática no 5º ano e é composta
por 26 itens de Língua Portuguesa e 26 itens de Matemática no 9º ano.Segundo Brasil (2011), nas avaliações
realizadas pelo Inep, cada item corresponde a uma questão da prova. Cada item é elaborado para avaliar
predominantemente uma única habilidade.
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O desempenho dos alunos não tem relação direta com o número de acertos, e sim dependerá
dos itens a que eles respondem. Os resultados são apresentados na forma de “uma média de
proficiência” (BRASIL, 2011, p.8), que mostra “o desempenho dos alunos nas habilidades
avaliadas pelos itens da prova”. A média de proficiência indica uma posição na escala. As
escalas são compostas por níveis de desempenho, expressas de 0 a 500, e cada item que o
aluno acerta corresponde a 25 pontos.A prova é aplicada bianualmente nas turmas de 5º Ano,
que avalia os estudantes ao final dos anos inicias do Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano) e nas
turmas de 9º Ano, que avalia os estudantes ao final dos anos finais do Ensino Fundamental (6º
ao 9º Ano). Sua aplicação é obrigatória nas escolas públicas e,opcional, nas privadas.
A prova é elaborada com base na Matriz de Referência Curricular do SAEB e
estabelece as competências e habilidades esperadas dos alunos ao final dos ciclos avaliados,
através de descritores. De acordo com o documento PDE/SAEB(BRASIL, 2008), da
Secretaria de Educação Básica do MEC, “as matrizes de referência não englobam todo o
currículo escolar”(BRASIL, 2008, p. 17), embora tenham como referência os Parâmetros
Curriculares Nacionais, e, sim, “[...] um recorte com base no que é possível aferir por meio do
tipo de instrumento de medida utilizado na Prova Brasil e que, ao mesmo tempo, é
representativo do que está contemplado nos currículos vigentes no Brasil”(BRASIL, 2008, p.
17).
Nossa pesquisa mostra que, no intuito de preparar os alunos para a avaliação, várias
ações se instituem nas escolas com vistas ao preparo dos alunos para a Prova Brasil. Ao serem
perguntados:“De que maneira a escola se prepara para a Prova Brasil?”, os professores
responderam:
Gráfico 3 – Preparo para a Prova Brasil

De que maneira a escola se prepara para a Prova Brasil?
Não respondeu

4

Técnica da prova

7

Não prepara

8

Assuntos da prova/descritores

30

Simulados

40
0

5

10

15
20
25
30
número de respostas

Fonte: dados da pesquisa.
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Cabe referir que as respostas a essa pergunta foram múltiplas, isto é, um mesmo
professor utiliza várias formas de preparo de seus alunos para a Prova Brasil. Um dos
aspectos que chama a atenção é a quantidade de professores que aplicam simulados. Isso se
deve ao fato de que, na maioria das escolas, os alunos não estão familiarizados com questões
de múltipla escolha e nem, com a transcrição da sua resposta para o cartão-resposta, ou seja, a
técnica a ser utilizada na prova. Outro aspecto sobre o preparo dos alunos para a prova recai
sobre o trabalho em sala, com “os conteúdos que caem na prova” e com os descritores. Este
aspecto aponta para aquilo que Bello (2012) denomina de “a curricularização dos descritores
da avaliação” (BELLO, 2012, p.21), isto é, “ao mesmo tempo que são parâmetros de
avaliação, tornam-se conteúdos escolares e constituintes normativos das práticas curriculares
escolares em termos de condutas que deverão ser produzidas” (BELLO,2012, p.24).
Em síntese, encontramos no governamento em cadeia na fórmula do IDEB que contém
em si o currículo e na curricularização dos descritores das avaliações em larga escala, as
estratégias de governamento do IDEB mobilizadas para conduzir as condutas dos professores
em busca de melhores resultados na Prova Brasil e, consequentemente, melhor resultado do
IDEB.

CONCLUSÕES
Ao proclamar a busca de melhores estratégias de ensino e aprendizagem, com vistas à
elevação da qualidade do ensino, o Ministério da Educação está buscando, além de classificar
as instituições, capturar o sujeito-aluno, o sujeito-professor e a população escolar, na busca de
transformá-los em sujeitos proficientes em determinados conhecimentos (será que isso os
faria bons cidadãos?), comprometidos com a qualificação da educação brasileira. Para tal, há
necessidade de dizer como essa qualidade será aferida. Estabelece-se, então, uma fórmula
matemática que quantifica a qualidade. Cria-se o IDEB, um número estabelecido a priori
para cada escola, que dirá se esta escola tem ou não uma educação de qualidade.
Constatamos que os professores, atores responsáveis pela condução do processo de
ensino-aprendizagem, apresentam dificuldades de se apropriarem dessa compreensão de
quantificar a qualidade da educação e que há uma necessidade evidente de fazê-lo. Pensando
sobre essas dificuldades, escrevemos este texto, que objetiva uma compreensão mais técnica
do índice, para que os professores se aproximem, olhem esta fórmula por dentro e não se
afastem do entendimento acerca do IDEB.
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A partir dos dados de nossa pesquisa, constatamos o desconhecimento dos professores
acerca da formulação do IDEB, embora a densa maioria julgue-o um índice importante para a
avaliação da educação brasileira. Surpreende-nos o fato de os professores julgarem o índice
importante sem, no entanto, conhecê-lo. Do mesmo modo, constatamos que os professores, ao
não conhecerem a formulação, não se compreendem dentro da fórmula. No entanto, na
racionalidade contemporânea em que a concorrência é valorizada, os professores (ao menos
um grupo significativo dos pesquisados) são capturados ou permitem que sua conduta seja
conduzida [ou a conduzem] a buscar um bom número, um índice estabelecido e, portanto,
desejável para sua escola. Desse modo, o IDEB mobiliza, induz e produz ações em toda a
comunidade escolar. Apontamos algumas dessas ações do conjunto de professores
pesquisados, especialmente em relação a alguns atravessamentos no currículo, privilegiando
as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática em detrimento às demais.
Podemos pensar no IDEB como uma estratégia utilizada pelo Estado - para o bem
governar,que conduz as condutas de cada um dos docentes, dos gestores, do aluno, da sua
família e da escola e, ao mesmo tempo, de todos- ao serem convocados a promover ações que
concorram para a aprovação, o não abandono e melhoria de seus índices ou na manutenção
desses, quando já alcançaram a meta estabelecida.
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Resumo
O contexto escolar é um espaço importante para a atuação dos psicólogos e cada vez mais vem
demandando atuação crítica e contextualizada desses profissionais. O presente artigo apresenta
e discute alguns aspectos relacionados com a experiência vivida por estudantes durante a
realização de atividades docentes relacionadas à prática de ensino do curso de Licenciatura em
Psicologia em uma escola pública do município de Porto Velho-RO. A referida prática consistiu
na realização de minicurso, com quatro horas de duração, distribuídas em dois encontros. Para
conhecimento da realidade escolar e levantamento dos interesses dos adolescentes foram
realizadas observações participantes, entrevistas informais e registros em caderno de campo,
bem como levantamento das temáticas de interesse para o trabalho. O minicurso, objeto deste
relato, abordou questões relativas à orientação profissional e utilizou várias atividades que
ampliaram os conhecimentos dos jovens sobre os cursos de ensino técnico, tecnológico,
bacharelados e licenciaturas, bem como as oportunidades de carreira a partir da formação, além
das implicações objetivas e subjetivas envolvidas na escolha profissional. Foi possível constatar
a falta de um trabalho sistematizado sobre orientação profissional no espaço escolar, a
necessidade de momentos e espaços destinados à discussão e reflexão sobre a construção de um
projeto de vida com os adolescentes. A prática pedagógica com esse público, evidenciou a
importância do diálogo como possibilidade de expressão das dúvidas e preocupações que se
apresentam nesse momento do processo de desenvolvimento desses jovens, bem como da
necessidade de acesso a informações relevantes sobre continuidade dos estudos e elementos a
serem considerados na escolha profissional. Para os ministrantes a experiência proporcionou
novas e valiosas aprendizagens sobre os desafios do trabalho como professores de psicologia
ou psicólogos escolares, especialmente com o público adolescente.
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Professional guidance and pedagogical practice: action at the school context

Abstract
The school context is an important space for the performance of psychologists and increasingly
demand a critical and contextualized practice of these professionals. This article presents and
discusses some aspects about to the experience lived by students during the activities related to
the teaching practices of the Degree in Psychology in a public school in the city of Porto VelhoRO. The said practice consisted in carrying out a mini-course with four hours distributed in two
meetings. In order to know the school reality and the adolescents’ interests, participant
observations, informal interviews and records in the field book, as well as a survey of the topics
of interest to the work were carried out. The mini-course, which was the subject of this report,
addressed questions related to the professional guidance and used various activities that
expanded the young people’s knowledge about technical and technological courses, bachelor’s
degree, licentiate’s degree, as well as career opportunities from training, beyond the objective
and subjective implications involved in career choice. It was possible to verify the lack of a
systematized work on professional orientation at school, the need for moments and spaces
destined to the discussion and reflection about the construction of a project life with the
adolescents. The pedagogical practice with this group showed the importance of dialogue as a
possibility to express the doubts and concerns present at this moment of development for these
young people, as well as the need for access to relevant information on continuity of studies
and elements to be considered in professional choice. For the students, the experience has
provided new and valuable learning on the challenges of working as psychology teachers or
school psychologists, especially with adolescent public.
Keywords: Teaching; Adolescents; Professional Guidance; School Psychology.

INTRODUÇÃO
O ato de escolher inclui também o ato de excluir outras possibilidades, ou seja, “abrir
mão” de outras oportunidades. Nesse sentido, toda decisão envolve diversas dificuldades, pois
implica em escolhas, as quais farão parte da trajetória de muitas vidas. O grau de dificuldade
de uma escolha aumenta conforme a variedade de opções e, no caso da escolha profissional,
existem inúmeras áreas possíveis para o jovem considerar. Partindo dessa premissa, considerase que o jovem frente ao fato de ter que decidir sobre um dos possíveis rumos de sua vida, pode
vir a sentir-se tensionado, emocionalmente fragilizado e inseguro sobre qual área seguir.
A partir disso, a orientação profissional se revela de extrema importância aos estudantes
de ensino médio, para que estes tenham acesso a mais informações sobre os cursos superiores
existentes e maior compreensão do processo de escolha de uma profissão. A escolha
profissional manifesta uma série de interferências que em muitos momentos o sujeito que
escolhe não está consciente delas, como as diversas tensões advindas das influências nas quais
o indivíduo está envolto, por exemplo, questões de ordem econômica, emocional, cultural,
familiar, educacional, política, social e outras (GONZAGA; LIPP, 2015). Dessa forma, a
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orientação profissional se justifica pelo fato de dialogar com estas tensões no momento em que
o jovem/adolescente tem que escolher uma profissão, se deseja ou não cursar o ensino superior
e sobre suas perspectivas para o futuro.
A Orientação Profissional pode ser definida a partir da perspectiva psicológica como a
ajuda prestada a uma pessoa visando solucionar suas dúvidas, angústias e outros problemas
relativos à construção da carreira profissional e/ou pessoal, tomando como fatores relevantes
as características sociopsicológicas da pessoa e as oportunidades de ingressar no mercado de
trabalho e/ou no ensino superior. É verificada certa ausência da prática de Orientação
Profissional no contexto escolar brasileiro, especificamente nas instituições públicas de ensino.
Dessa forma, como o acesso à universidade e ao mercado de trabalho não é amplamente
democrático, principalmente para camadas da sociedade vulnerável socioeconomicamente, há
a necessidade de melhorar a ampliação da referida atuação no cenário educacional visando o
conhecimento dos alunos acerca das disparidades/iniquidades e oportunidades/possibilidades
para a construção efetiva de um projeto de vida pessoal e coletivo (SILVA; LASSANCE;
SOARES, 2004).
O trabalho de orientação também se revela importante por dialogar com os interesses
profissionais dos adolescentes, contribuindo para escolhas mais conscientes e, a partir disso,
contribuir para a diminuição dos números de evasão no ensino superior, considerando que ao
entrar na universidade o jovem terá um cabedal de informações sobre o curso escolhido e um
valioso suporte pessoal de autoconhecimento. A partir de tal entendimento, Gonzaga e Lipp
(2015, p. 11-12) consideram que:
Os estudos nesta área têm demonstrado que os interesses profissionais são um dos
aspectos importantes na trajetória profissional do adolescente e a necessidade d e
se estudar os processos decisórios e a tipologia profissional são essenciais para a
investigação e o mapeamento dos processos de inserção, desempenho,
permanência nos cursos e prevenção da evasão no ensino superior.

O objetivo deste relato de experiência é descrever e analisar alguns aspectos vivenciados
na execução das atividades pedagógicas desenvolvidas numa escola pública do município de
Porto Velho, durante a realização da prática de ensino do curso de licenciatura em Psicologia.
As atividades ocorreram entre o segundo semestre de 2015 e o primeiro semestre de 2016, e
consistiram em observações participantes, entrevistas informais, registros em caderno de
campo, preparação e execução de minicurso com o tema “Orientação profissional com
estudantes do ensino médio”.
A escola onde as atividades foram desenvolvidas é da rede pública estadual, oferece o
ensino fundamental, médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), funcionando nos três
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períodos. A instituição fica localizada na zona sul da cidade de Porto Velho, sendo considerada
uma das principais escolas públicas dessa localidade, por conta do número de vagas ofertadas
e sua localização central. O minicurso foi desenvolvido no período vespertino, somente com os
alunos do ensino médio, por considerar este público como o que mais vivencia a fase de
construção de um projeto de vida.
O relato de experiência foi dividido em quatro tópicos, no intuito de facilitar a
compreensão dos leitores. O primeiro tópico se refere à metodologia, no qual descreveremos
brevemente a nossa prática, informando os materiais utilizados, período de duração e como
ocorreu a elaboração e desenvolvimento das atividades. O segundo tópico descreverá de forma
um pouco mais detalhada sobre o planejamento do minicurso e os autores utilizados para
embasamento teórico, bem como, fará a análise sobre como os alunos perceberam as reflexões
levantadas durante o minicurso. O terceiro tópico tratará sobre os desafios encontrados durante
a atuação em sala de aula, uma vez que esta foi nossa primeira experiência como docentes. No
quarto tópico, construímos as considerações finais possíveis neste momento do nosso processo
de aprendizagem.

METODOLOGIA

As atividades que descreveremos a seguir fizeram parte das disciplinas de Prática de
Ensino I e II, do curso de Psicologia da Universidade Federal de Rondônia (UNIR). No segundo
semestre de 2015, por meio do consentimento da direção da escola, foi permitida a realização
dos minicursos. Inicialmente, os acadêmicos realizaram uma visita à escola, para que pudessem
acompanhar, em duplas, as aulas. A partir da observação participante e das conversas informais
com os alunos e com os demais atores escolares, perguntou-se quais temáticas eles
consideravam importantes para desenvolvermos em formato de minicurso. As respostas
consistiram em torno das seguintes temáticas: sexualidade e medidas de prevenção, diversidade
sexual e de gênero, drogas, riscos no uso da internet, os adolescentes e os padrões estéticos,
preconceito e suas manifestações, bullying, formas de acesso ao ensino superior e orientação
profissional.
A partir dessas sugestões, todas as temáticas citadas foram divididas entre as duplas
formadas pelos acadêmicos do quinto período de Psicologia. Nós escolhemos a “Orientação
profissional” como tema para o nosso minicurso. Compreendendo a importância de um
planejamento para a realização do projeto e almejando contribuir com a formação dos
estudantes, utilizamos referências diversas que direcionassem a prática metodológica, pois:
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No momento em que se fala de técnicas de ensino e de sugestões metodológicas é
importante ter clareza sobre que força intrínseca a educação escolar pode exercer,
em que condições históricas e sob que formas históricas pode contribuir, sem
ilusão e sem abdicação, para a formação de uma sociedade capaz de intervir em
sua própria história. (CASTANHO, 2000, p. 92-93).

No primeiro semestre de 2016 foi feito o planejamento e a execução do minicurso. Este
foi realizado em dois dias, com duas horas cada, totalizando quatro horas.

O

PLANEJAMENTO

COMO

RECURSO

IMPORTANTE

PARA

O

DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO MINICURSO
O ato de planejar faz parte da história do ser humano, planejamos as atividades a serem
executadas no nosso dia-a-dia, como as atividades de casa, do trabalho, da universidade e assim
por diante, mas nem sempre essas atividades diárias necessitam de um planejamento rigoroso,
pois elas fazem parte da nossa rotina. Outros planejamentos são mais complexos por se
caracterizarem como de longa duração, alguns exemplos são os planejamentos que idealizamos
para a nossa vida, como o casamento, formação acadêmica, filhos, casa própria e outros.
Partindo dessa breve explanação, o planejamento também se apresenta como um fator
primordial para a prática educativa, pois a partir dele é possível prever ações que são necessárias
para a sistematização da prática docente.
O planejamento foi utilizado e teve grande importância para o desenvolvimento e
execução do minicurso, pelo fato de nortear as nossas ações e os nossos interesses com a
realização de tal atividade. Através desse instrumento extremamente importante para a ação
educativa, foi possível organizar as atividades em torno da seguinte questão: que tipo de cidadão
desejamos formar ou que tipo de consciência desejamos despertar nos adolescentes a partir da
nossa ação pedagógica? Portanto, o que estava claro no nosso planejamento era o fato de que
estávamos utilizando-o como um ato político-social, político-filosófico, técnico e científico.
Nessa mesma perspectiva, Castro, Tucunduva eArns (2008, p. 56-57) afirmam que “Os
professores precisam quebrar o paradigma de que o planejamento é um ato simplesmente
técnico e passar a se questionarem sobre o tipo de cidadão que pretendem formar, analisando a
sociedade na qual ele está inserido, bem como suas necessidades para se tornar atuante nesta
sociedade.”
Seguindo essa perspectiva, foi planejado o que seria trabalhado especificamente nos
dois dias de minicurso, sendo que no primeiro dia ficou estabelecido que trabalharíamos
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conteúdos mais técnicos no sentido de fornecer para os alunos as informações que
considerávamos fundamentais para a compreensão da temática como um todo. A partir disso,
no primeiro dia, trabalhamos com informações sobre as características das áreas do
conhecimento e das profissões (atuação no mercado de trabalho, salários, profissões em
ascenção). Também problematizamos o fato das escolhas dos jovens comumente estarem
voltadas para as profissões valorizadas socialmente, que seriam aquelas que acarretam maior
status social para o sujeito em decorrência do salário.
Com base nisso, a prática do primeiro dia consistiu especificamente em uma
apresentação da proposta do minicurso, apresentação dos alunos, exposição do painel das
profissões e explicação objetiva sobre a divisão das áreas do conhecimento. Em seguida,
realizou-se uma explicação sobre as características gerais de cursos ofertados pelas Instituições
de Ensino Superior (IES) no Estado de Rondônia, com foco na cidade de Porto Velho e a quais
áreas do conhecimento estes pertenciam. Ao final, realizamos uma atividade utilizando o painel
das áreas do conhecimento, a fim de observar a aprendizagem dos estudantes, recapitular as
informações discutidas e fizemos breves comentários sobre o que seria trabalhado no segundo
dia de minicurso.
Este painel foi montado com a participação dos estudantes, uma vez que distribuimos
tiras de papel com os nomes dos cursos e eles deveriam indicar a qual área do conhecimento o
curso pertencia, colando as tiras nos locais adequados. Ao final construímos um grande painel
que possibilitou aos estudantes uma visão geral das áreas de formação, indicando as afinidades
e distanciamentos entre as profissões.
Esse trabalho objetivou mostrar aos estudantes a diversidade de opções existentes e, ao
mesmo tempo, as possibilidades de formação em áreas afins, possibilitanto a identificação de
áreas de interesse que, posteriormente podem afunilar para escolhas de cursos de formação.
Durante a realização da atividade, fomos observando os diálogos, as dúvidas e as
escolhas que os estudantes estavam fazendo, esclarecendo e ampliando os conhecimentos que
possuiam sobre o assunto.
Esta prática de observar os educandos é fundamental à docência, pois:

Para observar é necessário ter perguntas e duvidar de suas respostas, que deverão
ser comprovadas ou negadas pela observação. Em outras palavras, o(a)
professor(a) precisa saber o que vai observar para poder direcionar o seu olhar para
o que deve ser visto. Só assim, a observação se constitui como sua ferramenta de
trabalho (COSTA; BARRETO, 2006, p. 6).

Dessa forma, a observação não deve ser vazia de significado, mas envolta de criticidade
para analisar se o educador está realmente cumprindo com o seu papel no processo de
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aprendizagem dos estudantes. É preciso estar atento às perguntas realizadas pelos alunos e
compreender as maiores dificuldades deles, pois assim é possível intervir na educação e buscar
caminhos mais adequados ao ensino.
No segundo encontro que ocorreu no dia seguinte, a prática esteve voltada a trabalhar
principalmente a criticidade dos educandos. Por isso, foi utilizado o projetor multimídia para
expor os conteúdos e, posteriormente, um texto para reflexão e discussão, através de perguntas
direcionadoras. O foco era demonstrar os fatores diversos que influenciam e condicionam a
escolha (ou mesmo a ausência de escolha) de uma profissão, além da possibilidade de romper
com as barreiras existentes, haja vista que, conforme Freire (1996, p. 23) “[...] mesmo sabendo
que as condições materiais, econômicas, sociais e políticas, culturais e ideológicas em que nos
achamos geram quase sempre barreiras de difícil superação para o cumprimento de nossa tarefa
histórica de mudar o mundo, sei também que os obstáculos não se eternizam”.
Neste segundo dia, os conteúdos trabalhados foram os meios de acesso ao ensino
superior, o sistema de ações afirmativas e a reflexão acerca das tensões e influências existentes
durante a escolha profissional e no processo de construção de um projeto de vida. Posto isso,
consideramos que trabalhamos muito além dos conhecimentos técnicos, pois também
abordamos questões que proporcionaram uma reflexão mais ampla sobre a atuação desse jovem
na sociedade e sobre como esta interfere nas concepções e escolhas dele.
Ao final, foram realizadas as avaliações do minicurso pelos estudantes, agradecimentos
e registros de campo pelos acadêmicos. O que os alunos mais destacaram foi que o minicurso
foi extremamente significativo pelo fato de ter levado informações que eles desconheciam e
que consideravam muito importantes sobre o acesso ao ensino superior, sobre as profissões e
as áreas de conhecimento. Outro ponto também citado durante a avaliação consistiu de que eles
puderam ter mais clareza sobre as subjetividades e a construção dessas subjetividades no ato da
escolha profissional, bem como, sobre as tensões existentes nesse momento e como os
contextos social, político e econômico são extremamente influenciadores na escolha de uma
profissão.
Após a avaliação, foi feito o registro, tendo em vista que esse é parte essencial do
processo educativo, pois é com ele que se reflete sobre o que foi realizado na prática, o que foi
bem trabalhado em aula e o que não foi, o que deveria ou não ter sido feito e o que pode ainda
ser desenvolvido para melhorar a prática educativa. Para isso, o educador deve questionar a si
mesmo:
[...] o que você descobriu ou aprendeu com seus alunos, durante o período
relatado?; O que você fez e faria novamente? Por que?; O que você não fez, mas
sentiu que deveria ter feito? Por que? O exercício de registrar foi me tornando
capaz de perceber melhor a minha forma de trabalhar. À medida que me
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compreendo, vou também compreendendo mais meus colegas de escola. (COSTA;
BARRETO, 2006, p. 16).

Dessa forma, a atuação prática foi pautada não apenas em aulas expositivas sobre as
diversas profissões existentes, mas em atividades que levassem os educandos a refletir
criticamente sobre os fatores que interferem na escolha de uma profissão (família, amigos,
escola, o sistema capitalista, a atual situação política, mercado de trabalho etc). Sendo assim, o
minicurso esteve pautado também no respeito aos saberes dos estudantes, conforme questiona
Freire (1996, p. 15):
Por que não estabelecer uma necessária “intimidade” entre os saberes curriculares
fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? Por
que não discutir as implicações políticas e ideológicas d e um tal descaso dos
dominantes pelas áreas pobres da cidade? A ética de classe embutida neste
descaso?

É importante considerar o papel da escola no sentido de possibilitar aos alunos os meios
necessários para que estes busquem elaborar e realizar os seus projetos de vida. Cabe à escola
e aos professores incluir, nas suas atividades, momentos de diálogo sobre os diversos elementos
e as possibilidades que o jovem deve considerar na construção desse projeto bem como fornecer
meios para que construa sua autonomia durante a tomada de decisões, na resolução de
problemas e principalmente na capacidade de escolher seus próprios caminhos. Castro et al
(2008, p. 58), afirmam que:

Partindo do princípio de que o professor deve ensinar os conteúdos e também
formar o aluno para que ele se torne atuante na sociedade, ele deve organizar seu
plano de aula de modo que o aluno possa perceber a importância do que está sendo
ensinado, seja num contexto histórico, para o seu dia-a-dia ou para seu futuro. É
claro que integrar estes dois aspectos, senso comum e consciência filosófica, nem
sempre é tão fácil. Para que isso aconteça faz-se necessário muito empenho por
parte do professor.

Destaca-se então o papel da escola e dos atores escolares como principais fomentadores
para desconstrução da alienação cotidiana à qual os jovens estão impostos, alienação que
inclusive permeia as próprias relações dentro do espaço escolar. As ações educativas e
pedagógicas dos professores devem nortear-se além do conhecimento sobre o saber
sistematizado, devem alcançar o saber crítico, autônomo e emancipatório dos jovens para que
estes atuem na sociedade de forma independente e sem as amarras sociais que diariamente
teimam em exercer sua devastadora influência sobre os corpos e mentes dos sujeitos:
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Em outras palavras, quando a estrutura da vida cotidiana se hipertrofia, tornando se a única forma de vida do indivíduo; quando sua vida se resume num conjunto
de atividades voltadas essencialmente para a sua reprodução, para a reprodução de
sua particularidade, apresentando, assim, modos rígidos de pensar, sentir e agir,
isto é, determinando um modo de funcionamento psíquico (intelectual e afetivo)
cristalizado, que não pode ser rompido mesmo nas situações que o exigem; nesses
casos, estamos diante de um fenômeno de alienação. Trata-se, portanto, de uma
estrutura social alienada, de um cotidiano alienado e, conseqüentemente, de um
psiquismo cotidiano alienado. (ROSSLER, 2004, p. 110).

A partir da concepção de homem como sujeito histórico, cultural e social é possível que
as ações educativas pautem-se na formação de jovens conscientes de que são produtos de um
contexto pré-estabelecido, mas não determinado, e a partir disso estes estudantes podem se
transformar em potenciais produtores e transformadores de um contexto presente e portanto
superar os mecanismos de alienação cotidianos.
De acordo com as contribuições do psicológo soviético Alexis Leontiev (1978) Rossler
afirma que o psiquismo humano se desenvolve a partir da atividade social e histórica dos
indivíduos, da apropriação da cultura material e simbólica construída e desenvolvida no
decorrer da história da humanidade e mediada por um processo de interação com outros
indivíduos. Diante disso:

A uma determinada estrutura objetiva da atividade do ser social corresponde,
assim, uma dada estrutura subjetiva. Em outras palavras, a uma determinada
realidade social, tanto material quanto simbólica, corresponde uma dada forma de
consciência e personalidade. Desse modo, atividade, consciência e personalidade
relacionam-se sempre dialeticamente. Leontiev diferencia atividade, ação e
operação quando analisa a estrutura da atividade especificamente humana. Da
mesma forma, ele diferencia sentido e significado ao analisar a estrutura da
consciência humana. Em seus estudos, o referido autor deixa claro que o processo
de constituição do psiquismo humano, pela apropriação dos bens culturais
produzidos pela humanidade, consiste num processo mediado por outros
indivíduos. Sendo assim, trata-se sempre e necessariamente de um processo
educativo. (ROSSLER, 2004, p. 102).

A partir da nossa prática pedagógica dialogada e reflexiva, foi possível verificar a
percepção que os alunos tiveram das questões trabalhadas durante o minicurso, principalmente
no que se refere aos pontos discutidos no segundo dia de atividade, onde debatemos sobre as
tensões e influências que fazem parte do processo da escolha profissional. Compreendemos,
com a realização deste minicurso, que muitos dos estudantes já tinham em mente alguma
profissão que gostariam de seguir e outros ainda não. Porém, mesmo aqueles que gostariam de
seguir alguma carreira profissional, possuiam poucas informações sobre as formas de acesso ao
ensino superior ou aos cursos técnicos e não estavam realmente cientes dos fatores diversos que
influenciam nas escolhas e planejamento de um projeto de vida.
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DESAFIOS DA ATUAÇÃO PRÁTICA
Por estarmos iniciando na prática da docência, alguns desafios surgiram antes e durante
a realização do minicurso. Mesmo já tendo visitado a escola anteriormente, não sabíamos o
quanto os estudantes sabiam a respeito do tema que iríamos trabalhar com eles. Devido a isso,
foi necessário nos preparar para abordar questões desde as mais básicas, até alguns aspectos um
pouco mais específicos sobre o tema de orientação profissional.
Durante o primeiro dia do minicurso, o desafio foi organizar o espaço, organizar o
grupo, estabelecer um ambiente dialógico e conquistar o interesse e a participação de todos. O
fato de nos apresentarmos também como estudantes e a disposição das cadeiras em semi-círculo
contribuíram para proporcionar o diálogo entre os participantes.
Foi necessário também lidarmos com a rigidez institucional. Não foi simples
adentrarmos na escola e algumas duplas passaram por uma observação mais rigorosa que a
nossa, devido à preocupação da escola em relação à polêmica que alguns temas a serem
discutidos poderiam causar. Apesar de orientação profissional não ser um tema considerado
polêmico, fizemos aulas que abrangessem mais do que profissões, porque entendemos que:

Toda pedagogia está sempre engajada a uma concepção de sociedade política. É
neste sentido que nesta concepção de educação este educador faz arte, ciência e
política. Faz política quando alicerça seu fazer pedagógico a favor ou contra uma
classe social determinada. Faz ciência quando apoiada no método de investigação
científica estrutura sua ação pedagógica (WEFFORT, 1996, p. 5).

Assim, compreendemos o desafio de romper as barreiras sociais que dificultam a
formação da criticidade e o desafio que é intervir no mundo. Verificamos a necessidade da
realização de atividades que estimulassem o pensamento criativo, a reflexão e a autonomia dos
estudantes, afinal:
É necessário que cada educador perceba que se estabelece, usando esta ou aquela
técnica, uma relação de troca autêntica com seus alunos, permitindo-lhe o
desenvolvimento da criatividade, a autonomia intelectual e emocional, a rebeldia.
O mundo da cultura seria impensável se não fosse pelos atos de rebeldia daqueles
que a construíram (ALVES 1986, p. 130 apud CASTANHO, 2000, p. 93).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Compreendemos com a realização desta atividade prática de licenciatura que essa
escola, assim como muitas outras do país, trabalha com a concepção de aluno depositário de
informações, discutida por Paulo Freire (1996), na qual não se busca uma metodologia que
considere a criticidade dos estudantes e nem a valorização do contexto do educando. Dessa
forma, a educação tem sido feita apenas a partir do conhecimento dos docentes, enquanto temse deixado de lado o saber dos discentes.
Verificamos a rigidez institucional na prática, quando indagamos aos estudantes se a
escola proporcionava a reflexão e a discussão desses temas e eles nos relataram que na escola
não são comuns momentos assim. A cotidianeidade engessada da instituição não abria espaço
para o diálogo, para sentar em roda ou para debater qualquer assunto.
Percebemos também que os estudantes não eram estimulados pela escola para buscarem
algum curso após o término do ensino médio, nem recebiam informações sobre formas de
acesso ao ensino superior. Apesar disso, constatamos que boa parte deles tinha interesse em
seguir uma carreira profissional e, muitos dos que não pensavam sobre isso, se interessaram em
ter uma profissão após a realização do minicurso.
Neste sentido, fica evidenciado que a escola se revela como um espaço valioso para a
realização de projetos e ações que privilegiem a Orientação Profissional com os estudantes,
sendo que esta ação deve ocorrer e se organizar na interface da Psicologia com a Educação,
revelando a educação como um fator primordial para a carreira e possibilitando o
desenvolvimento crítico, profissional e pessoal dos jovens para que estes tenham possibilidades
de se inserirem no mercado de trabalho e/ou na vida acadêmica de forma mais consciente
(CARVALHO; ARAÚJO, 2010).
A prática pedagógica com os alunos do ensino médio proporcionou novas e valiosas
experiências, oportunizando nosso crescimento intelectual, pessoal e profissional. Sendo assim,
acreditamos ter sido de grande importância a realização desta atividade, pois permitiu-nos
vivenciar a docência na prática, aprendendo e ensinando com os alunos, bem como,
problematizando as concepções que os estudantes tinham de mundo. Estes puderam refletir
conosco não apenas sobre qual profissão escolher, mas sobre a importância e a necessidade de
construir e realizar um projeto de vida.
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Resumo
O presente artigo retrata o trabalho realizado no ano de 2016 pelo Laboratório de
Desenvolvimento de Games Educacionais da Faculdade Inedi – Complexo de Ensino Superior
de Cachoeirinha (Cesuca). O laboratório foi fundado por professores do Curso de Matemática,
Licenciatura, viando o desenvolvimento de jogos digitais educacionais. Sua atividade de
pesquisa iniciou no ano de 2014, com o projeto Gamificação no Ensino de Ciências e
Matemática, registrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq). Três jogos digitais (games) foram desenvolvidos no ano de 2016, destacando-se dentre
eles o game Leituras Dirigidas para a Graduação, que foi aplicado aos alunos da disciplina de
Prática de Ensino V do Curso de Matemática, Licenciatura do CESUCA. Relacionado a
aplicação do game com o feedback dado pelos alunos/jogadores acerca da experiência através
de um questionário, foi possível constatar a potencialidade dos games no ensino superior.
Palavras-chave: Educação; Ensino de Matemática; Jogos digitais; Gamificação.

Laboratory of Educational Games Development: a project started in the 1980s
Abstract
This article describes the work carried out by the Laboratory of Educational Games
Development at Inedi Faculty – CESUCA (Cachoeirinha’s Higher Education Complex). The
laboratory was created by professors of the Mathematical graduation course, with the
Gamification of Science and Mathematics Teaching project, registered at the National Council
of Technology and Scientific Developing (CNPq). Three digital games were developed on
2016, highlighting the game Graduation’s Guided Readings, which was used with students of
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the Teaching Practice V of the Graduation Mathematics course of CESUCA. Relating the game
application with the feedback provided by the students/players about the experience based on a
questionary, it was possible to verify the game potential when applied on higher education.
Keywords: Education. Mathematic Teaching. Digital Games. Gamification.

1 INTRODUÇÃO
Os jogos digitais, videogames, ou apenas games, estão presentes no cotidiano de muitos
brasileiros desde, pelo menos, a década de 1980, com a chegada do Atari 2600, console
doméstico, videogame sucessor de plataformas como Odyssey 100 e do Telejogo (CHIADO,
2011). A Faculdade Inedi, Complexo do Ensino Superior de Cachoeirinha (Cesuca), vem
desenvolvendo, no Laboratório de Desenvolvimento de Games Educacionais, jogos digitais
educacionais com o intuito de verificar a potencialidade dos games em sala de aula e também
como propulsor da gamificação no ensino superior. O Laboratório é fruto do trabalho de
pesquisa iniciado pelos professores do Curso de Matemática, Licenciatura, da Faculdade Inedi,
no segundo semestre do ano de 2014, junto à técnicos/estagiários da área de jogos digitais. Hoje
o laboratório conta com um programador profissional da área dos games, e com o apoio do
grupo de pesquisa intitulado Gamificação no Ensino de Ciências e Matemática, vinculado ao
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e certificado pelo
Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil (GDP).
O texto que segue, portanto, visa apresentar os resultados obtidos pelo Laboratório no
ano de 2016, que contou com a pré-produção de dois games – atualmente em fase final de
conclusão – e um game em fase de experimentação, já aplicado em uma disciplina do curso de
Matemática, Licenciatura da Faculdade Inedi, com vistas a ser uma ferramenta de uso dos
professores e alunos da instituição para os mais diversos cursos e disciplinas.
Neste artigo são apresentados, inicialmente, alguns pressupostos teóricos que vão ao
encontro da inserção dos jogos na educação e da aplicação da lógica destes, de um modo geral,
em ambientes que não são nativos aos jogos, com na sala de aula. Em seguida, são expostos os
games em desenvolvimento pelo Laboratório e o game em fase de experimentação já aplicado
aos alunos, mostrando, ao final, através das falas dos mesmos, como foi a experiência de
aprender jogando (ou jogar aprendendo).

2 DESDE 1980 (E DESDE MUITO ANTES) JOGAMOS

73
Jogar extrapola as fronteiras do “brincar”. Mesmo nas áreas do conhecimento mais
rígidas como a matemática a palavra “jogo” encontra sentido, seja no estudo dos jogos de azar,
na combinatória e probabilidade, ou nos jogos de lógica pura, como o xadrez. O jogo está
presente também no âmago das discussões filosóficas, através da concepção de simulacro e das
questões que discutem a expressão do jogo na linguagem, como fenômeno cultural, próprio do
Homo Ludens, de Huizinga (1999).
Aos jogos digitais, em especial, é associado o termo ludologia (de entretenimento, ou
ludus na língua materna) como um campo de estudos que emerge na década de 1990. Termo
este associado aos jogos digitais (genuinamente aos jogos de computador) pela primeira vez em
1998, em um artigo de Gonzalo Frasca5, e, mais tarde, por Espen Aarseth no ano de 20016
(TEIXEIRA, 2006).
O lançamento da revista acadêmica online Game Studies do mês de julho de 2001 é um
marco para a ludologia como um termo direcionado especificamente aos estudos que tratam do
videogame (GOMES, 2009).
Para Teixeira (2006, p. 48), “o lúdico nos acompanha para todo o lado”, e por ser
explorado, também, sob uma perspectiva técnica, “[...] tornou urgente que a Academia olhe
para este objeto de estudo e este campo do humano como área científica fundamental”.
Distanciando-se do estigma de “entretenimento” e “passatempo”, o jogo ocupa dimensões que
transcendem a ‘finalidade recreativa’, ganhando espaço em empresas, na educação, em
ambientes hospitalares, e em outros ambientes não típicos dos jogos, de forma que “[...] o
ludológico obriga a que olhemos para ele como área emergente das Ciências da Comunicação
e da Cultura [...]” (TEIXEIRA, 2006, p. 468).
Os jogos digitais, especificamente, se popularizaram com o advento das plataformas
domésticas, em especial do “Video Computer System (código CX-2600)”, O Atari 2600, que
chegou às lojas no Brasil em abril do ano de 1980 (CHIADO, 2011). Desde então, os jogos
digitais fazem parte do cotidiano dos jovens e estudantes, e também dos adultos, que os levam
consigo, hoje, no bolso, nos smartphones, fruto de uma herança da década de 1980.

3 A ATIVIDADE DO LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE GAMES
EDUCACIONAIS
5

FRASCA, G. Ludology meets Narratology: Similitude and differences between (video)games and narrative,
Parnasso 3, Helsínquia, 1998, p. 365-371.
6
AARSETH, E. Computer Games Studies: Year One, in Game Studies: the international journal of computer game
research, nº 1, Julho, Editorial, 2001. Disponível em: <http://www.gamestudies.org/0101/editorial.html>.
Acessado em 20 de jul. de 2016.
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O Laboratório de Desenvolvimento de Games Educacionais trabalha com a plataforma
de criação de jogos digitais Unity 3D (UNITY TECHNOLOGIES, 2016), em sua versão mais
recente, gratuita. O software Blender (BLENDER FOUNDATION, 2016) é o recurso usado
para a modelação 3D, tendo ainda outros softwares de suporte para a edição de imagem, como
o software GIMP (GIMP.ORG, 2016). Os efeitos sonoros, assim como a trilha sonora dos
games desenvolvidos, são produzidos através do editor de áudio GarageBand (APPLE INC,
2016).
Após algumas experiências na produção de jogos educacionais nos anos de 2014 e 2015,
principalmente neste último, com a aplicação do game “A Ilha de Euler7”, na disciplina Álgebra
I, do Curso de Matemática, Licenciatura da Faculdade Inedi, Cesuca, o Laboratório iniciou a
produção de mais três games no ano de 2016.

3.1 JOGO EM DESENVOLVIMENTO: CESUCA KNOWLEDGE HUNTER E A UMA
PROPOSTA DE POINT-AND-CLICK

Baseado nos jogos estilo First-Person Shooter (FPS), o Laboratório está em fase de
conclusão do game intitulado Cesuca Knowledge Hunter. O FPS, “ou jogo de tiro em primeira
pessoa”, é um sub-gênero mais específico dos jogos estilo shooters. O shooters são jogos onde
o jogador controla um personagem ou um veículo para atirar em adversários, no entanto, o foco
no personagem numa perspectiva em primeira pessoa classifica o games shooters em FPS.
Desta forma, os FPS são caracterizados por uma jogabilidade dependente da perspectiva em
primeira pessoa, e isso quer dizer que, quando o jogador interage com o ambiente virtual FPS,
ele observa toda a ação como se ele estivesse contemplando todas as coisas através dos olhos
do personagem (ELIAS, 2009).
O game Cesuca Knowledge Hunter conta a história de um menino chamado Edu, como
mostra a Figura 1, que tem dificuldades de lembrar dos conteúdos para a prova que será
realizada no dia seguinte.

7

Confira mais em: OGLIARI, L. N.; BLANDO, E.; MACHADO, C. P.; RODRIGUES, K.; ROXO, V. O.;
FONTOURA, S. A. A Ilha de Euler: jogos digitais e gamificação nas aulas de Matemática, Licenciatura. Anais...
IX MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CESUCA 2015, 2015, Cachoeirinha. ANAIS DA IX MOSTRA
DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CESUCA 2015, 2015b.
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Figura 1: Enredo do game Cesuca Knowledge Hunter.
Fonte: Os autores.

Para que tudo dê certo na avaliação de Edu, ele conta com a ajuda dos amigos, que o
fazem embarcar em uma aventura para lutar com as enzimas causadoras de perda de memória
em seu cérebro, respondendo perguntas e estudando para os conteúdos sugeridos pelo professor
conforme a Figura 2 e Figura 3.

Figura 2: Tela do game Cesuca Knowledge Hunter – enzimas
Fonte: Os autores.

Figura 3: Tela do game Cesuca Knowledge Hunter - perguntas.
Fonte: Os autores.

As questões do game podem ser separadas por áreas do conhecimento, por nível de
dificuldade ou distribuídas de forma aleatória.
Já a outra proposta de game é no estilo point and click, numa perspectiva em primeira
pessoa, também em fase de conclusão. Segundo Fernades et tal. (2012), os jogos de point and
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click envolvem situações nas quais se utiliza de raciocínio para criar estratégias, e em grande
parte dos jogos neste estilo os cenários necessitam ser explorados com o mouse do computador,
encontrando pistas escondidas em alguns pontos do ambiente com vistas a desvendar mistérios
entre outras atividades. A proposta do jogo point and click, ainda em desenvolvimento pelo
Laboratório de Desenvolvimento de Games Educacionais da instituição, conta a história de um
aluno da Faculdade Inedi perdido em um lugar misterioso, onde precisa desvendar enigmas e
responder questões corretamente para escapar da sala e avançar e explorar novos ambientes,
conforme a Figura 4.

Figura 4: Tela do game estilo Point and Click.
Fonte: Os autores.

A ideia central desta última proposta é que o game tenha continuidade, pois conforme
os alunos passem a desvendar os mistérios e avancem na história, mais capítulos possam ser
elaborados e lançados.

3.2 LEITURAS DIRIGIDAS PARA A GRADUAÇÃO: UMA ALTERNATIVA PARA A
FICHA DE LEITURA

Com o intuito de explorar diferentes ferramentas que proporcionem maior envolvimento
aos alunos nas atividades acadêmicas, como nos fichamentos das leituras de livros e artigos, o
Laboratório de Desenvolvimento de Games Educacionais apostou na produção de um game de
fácil jogabilidade, no estilo “plataforma” – estilo de game de grande representatividade na
geração dos videogames de 8 e 16 bits, com títulos como Super Mario Bros e Sonic, dentre
outros. A ideia geral do game Leituras Dirigidas para a Graduação produzido pelo laboratório
é de coletar 5 informações verdadeiras de um livro ou artigo científico dentre 10 no total. As
informações estão escondidas em baús espalhados pelo cenário, conforme mostra a Figura 5.
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Figura 5: Tela do game Leituras Dirigidas para a Graduação.
Fonte: Os autores.

Antes de iniciar o game, é possível escolher o livro ou o artigo que está no banco de
dados, contendo as 10 informações presentes, uma em cada um dos baús espalhados pelo
cenário (5 informações verdadeiras e 5 falsas) previamente organizadas pelo professor da
disciplina, conforme a Figura 6 – que, neste caso, traz como opção apenas excertos do livro
“Pedagogia da Autonomia”, de Paulo Freire, uma das leituras obrigatórias da disciplina de
Prática de Ensino V do Curso de Matemática, Licenciatura da Faculdade Inedi – Cesuca, turma
esta que participou da experimentação do game.

Figura 6: Tela de menu do game Leituras Dirigidas para a Graduação.
Fonte: Os autores.

Após selecionar o livro, uma tela apresenta as orientações ao jogador/estudante, como
mostra a Figura 7, preparando-o para coletar as informações corretas, escrever sobre elas e
discutir em aula com o professor.

Figura 7: Tela de orientações ao jogador/estudante, do
game Leituras Dirigidas para a Graduação.
Fonte: Os autores.

O game Leituras Dirigidas Para a Graduação está disponível de forma gratuita para o
sistema Android, na Play Store, sendo necessário login e senha para iniciar – dados estes
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fornecidos aos aluno somente pelo professor, com duração de um semestre (ou até a próxima
atualização do game). Portanto, este game, em fase de experimentação, foi aplicado a 8 alunos
da turma de Prática de Ensino V do Curso de Matemática, Licenciatura da Faculdade Inedi –
Cesuca, como exposto anteriormente. Os alunos baixaram o game em seus Smartphones e
jogaram em horários diferentes dos horários de aula. Dos 8 participantes, 7 alunos responderam
a um questionário a respeito da experiência com o game, tendo, estes participantes, idades
variadas entre 19 e 50 anos de idade.
O questionário apresentou 8 perguntas, das quais as 3 primeiras pretendiam traçar um
rápido perfil do aluno sobre a sua proximidade com os jogos digitais e com alguns elementos
presentes nos jogos de um modo geral, como mostra Tabela 1 abaixo.
Tabela 1: Perfil dos alunos quanto à proximidade com os games.
Questão
Número de alunos por alternativa
1) Você costuma jogar games no
Sim
Não
computador, videogame, celular
ou tablet?
Se costuma jogar, qual dos
5
2
periféricos você mais utiliza para
jogar:
OBS: dos que optaram
por sim, todos
marcaram
E com que frequência?
celular/smartphone e
Opções: uma vez ao dia, pelo jogam apenas “quando
menos; algumas vezes por semana;
sobra tempo”.
ao menos uma vez por semana;
quando sobra tempo.
2) Você gosta de jogos em geral,
como
jogos
de
tabuleiro,
videogame, jogos de carta, RPG
(jogo
de
intepretação
de
personagens), ou mesmo gincanas,
entre outros?
Opções: não gosto; gosto; gosto
muito.

Não gosto
1

Gosto
3

Gosto muito
3

3) Você acha que alguns elementos
dos jogos, em geral, como pensar
em estratégias para solucionar
problemas
dentro
de
determinadas regras, trabalhar
em equipe, competir, receber
recompensa pelas conquistas
realizadas, entre outros, podem
fazer parte das aulas?
Fonte: Os autores.

Não
0

Sim
5

Bastante
2

Ao traçar este ligeiro perfil dos alunos, salientamos o fato de que os 5 respondentes,
dentre os 7, que afirmaram que costumam jogar, também afirmaram que jogam no
celular/smartphone, e apenas “quando sobra tempo”. No entanto, alguns alunos apenas testaram
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o aplicativo em aula (Figura 8), pois as atividades envolvendo o game foram realizadas de forma
extraclasse, diferente aos horários de aula.

Figura 8: Alunos testando o game em aula.
Fonte: Os autores.

Usar o celular como uma ferramenta para a aprendizagem vai ao encontro do E-learning,
aprendizagem por meio eletrônico, ou ainda, do mobile learning, ou seja, da “aprendizagem
móvel”, que minimamente, refere-se ao aprendizado com dispositivos móveis, sendo, ainda,
que este dispositivo possa, ou não, estar conectado à internet (VALENTIM, 2009, p. 14),
mostrando que, atualmente, o smartphone também pode ser usado para potencializar a
aprendizagem do aluno, seja por meio de aplicativos específicos ou mesmo de games, como
vimos.
Dando atenção às questões seguintes expostas na tabela 1, até mesmo o aluno que
afirmou não gostar de jogos em geral, acredita na introdução de elementos dos jogos como uma
possível estratégia para as aulas, o que se aproxima à ideia de gamificação, que para Alves et
al. (2014, p. 76), “[...] se constitui na utilização da mecânica dos games em cenários non games,
criando espaços de aprendizagem mediados pelo desafio, pelo prazer e entretenimento”.
As questões seguintes presentes no questionário aplicado, conforme o Tabela 2,
versavam, em especial, sobre a experiência dos alunos com o game Leituras Dirigidas para a
Graduação.
Tabela 2: Perfil dos alunos quanto à proximidade com os games.
Número de alunos por alternativa

Questão
4) Você gostou da experiência com
o game Leituras Dirigidas para a
Graduação?
Justifique sua resposta.

Não
0

Sim
5

5) Você se sentiu desafiado
durante o jogo?
6) Você jogou apenas uma vez o
game ou jogou mais vezes? Por
quê?

Não
0

Sim
7

Fonte: Os autores.

Não
0

Sim, bastante
2

Bastante
0
Sim, mais vezes
7
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A experiência de ter usado o game como recurso para a leitura foi positiva, como mostra
a tabela 2, questão 4. E a justificativa de três dos alunos respondentes ilustra essa experiência:
“A atividade através do game foi mais motivadora e prazerosa, pois mesmo na graduação
agradam atividades diferenciadas [...]. O game é criativo, atrativo e informativo, instigando
ao aluno [...]”.
“O jogo fez com que eu voltasse várias vezes ao livro, tornando a leitura antes desinteressante,
agora aliada [...]”.
“Eu gostei, pois é um modo diferente de interagir com a leitura, de ressaltar pontos
marcantes”.
Quanto às questões 5 e 6, todos os alunos se sentiram desafiados ao jogar, e jogaram
mais vezes ou para “melhor execução das jogadas” e “explorar todo o cenário”, ou para “anotar
as informações”, com exceção de um aluno que afirmou ter jogado apenas uma vez por falta de
tempo.
A questão 8 pedia para os alunos destacarem pontos positivos e negativos do game e a
questão 9 perguntava se os alunos gostariam de ver o jogo ampliado, com mais livros e/ou
artigos científicos para acompanhar as leituras, onde 8 responderam que sim. Dos 7 alunos
respondentes, 5 ressaltaram como ponto positivo a “fácil jogabilidade” e a “criatividade” em
conjunto com uma “metodologia diferenciada”, como ilustram as frases a seguir:
“É um jogo fácil de jogar”
“Criativo, desafiador e de fácil aprendizagem”
“Metodologia diferenciada [...] e interessante dinâmica de jogo”
Quanto aos pontos negativos, o destaque foi único e unânime: “não poder reler as
informações já coletadas”. O banco de dados das informações coletadas já estava previsto no
projeto do games, e foi informado aos alunos que estaria disponível na próxima versão.
Também foi pedido que os alunos atribuíssem uma nota de 1 a 10 para o game Leituras
Dirigidas para a Graduação. Dos 7 alunos respondentes, 6 deram nota 10 e um deu nota 9.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades do Laboratório de Desenvolvimento de Games Educacionais são intensas,
interdisciplinares e, ao mesmo o tempo, levadas muito a sério, divertem e instigam os
envolvidos. E por contar com um grupo pequeno que atua diretamente na elaboração dos games
– dois professores do Curso de Matemática, Licenciatura da Instituição (um deles responsável
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pelas disciplinas de Física) e apenas um programador, graduando em Jogos Digitais – permite
o envolvimento de todos em todas as etapas de produção, desde a elaboração do Game Design
Document (GDD), da arte, dos efeitos sonoros e da trilha sonora, aos aspectos mais desafiadores
que o ato de programar pode oferecer.
A experiência do grupo na produção de jogos digitais está na formação pedagógica dos
professores, que são licenciados, e na bagagem que carregam das muitas horas de vida
dedicadas aos games desde a década de 1980, tanto pelos professores quanto pelo programador.
A iniciativa do Laboratório é decorrente da vontade de inovar da instituição, que traz em sua
missão, dentre outros aspectos não menos importantes, “ser referência como instituição de
ensino superior voltada para inovação educacional”.
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Resumo
Este artigo tem por objetivo apresentar quatro propostas diferentes no viés da Situação de
Estudo para o ensino de ciências, incorporando ações relevantes a formação dos sujeitos do 6º
ao 9º ano do ensino fundamental. Além do mais, relata a importância da constituição de Rodas
de Conversa na universidade para qualificar as metodologias docentes e aperfeiçoar a prática
do professor. A atividade foi desenvolvida com oito professores em formação inicial, durante
dois meses. As atividades contemplavam-se em Rodas de Conversa sobre metodologias de
ensino para a Educação Básica; logo, o método da pesquisa enquadra-se no viés etnográfico da
coleta de dados, utilizando-se a observação nas Rodas de Conversa como princípio significativo
de interpretação e ressignificação dos saberes. Os dados coletados foram interpretados e
transcritos no artigo de forma real, contemplando as ideias elaboradas pelos professores em
formação.
Palavras-chave: Metodologias Docentes; Situação de estudo; Rodas de conversa; Formação
docente.

Teaching methodological proposals in the light of the Study Situation: archetypes for the
Teaching of Sciences
Abstract
This article aims to present four different proposal in the bias of the Study Situation for science
teaching, incorporating relevant actions for the training of the subjects from the 6th to the 9th
year of elementary education. Furthermore, it reports on the importance of the constitution of
conversation wheels in the university to qualify as teaching methodologies and perfect a
teacher's practice. The activity was developed with the teachers in initial formation, for two
months the activities were contemplated in Wheels of Conversa on methodologies of education
for the Basic Education; like this, the research method is based on the ethnographic bias of the
data collection, using an observation on the Wheels of Conversation a significant principle of
interpretation and re-signification of knowledge. The collected data were interpreted and
transcribed in the article in real form, contemplating as ideas developed by the teachers in
formation.
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1 INTRODUÇÃO
Atividades de extensão, cursos de formação e debates relacionados a educação básica e
a formação de professor para um ensino de qualidade se tornaram, ao longo da história, uma
forma significativa de tentar minimizar os problemas enfrentados pela educação brasileira,
tornando as exigências direcionadas aos professores mais complexas no sentido linear de
intensificar e contextualizar o ensino à cultura social do aluno.
Neste sentido, desde 1996, é energizado, por meio da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB – (BRASIL, 1996), a urgência de uma reorganização no ensino para
que se possa considerar os desafios impostos pelos processos globais e pelas mudanças sociais
e culturais por eles geradas. Neste sentido, percebe-se que é necessário aos professores, com o
auxílio dos pais e dos alunos, superar a fragmentação que assombra os processos de ensino e
aprendizagem, pois, infelizmente, em muitas escolas a prática pedagógica se encontra
dissociada da realidade do aluno, uma vez que não estabelece relações que permitam a este a
construção de aprendizagens efetivas para interpretar e intervir na sua própria realidade
sociocultural.
Contudo, para que o ensino se torne efetivamente algo grandioso e de qualidade para os
estudantes, assim como para os profissionais da educação, os Parâmetros Curriculares
Nacionais traçam, teoricamente, o papel do professor para consentir as necessidades do mundo
contemporâneo.
No mundo contemporâneo o papel do professor está sendo questionado e
redefinido de diversas maneiras. Para isso concorrem as novas concepções sobre
a educação, as revisões e atualizações nas teorias de desenvolvimento e
aprendizagem, o impacto da tecnologia da informação e das comunicações sobre
os processos de ensino e de aprendizagem, suas metodologias, técnicas e materiais.
(BRASIL, 2000, p. 05).

Basicamente, o trecho acima exposto relata a necessidade de mudanças nas
metodologias docente a fim de que se possa modificar a realidade da educação brasileira.
Assim, torna-se cabível questionar: seria a metodologia docente a responsável pelo caos que a
educação perpassa em tempos reais? Uma atualização nas práticas pedagógicas e nos materiais
didáticos garantiria um ensino de qualidade? De que forma o ensino da rede pública mudaria
com a inserção de novas metodologias?
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Considerando as indagações acima, ao longo deste artigo buscar-se-á propor de forma
exemplificada atividades pedagógicas e metodologias docentes que podem, de alguma forma,
minimizar os problemas encontrados na educação básica. Assim, é possível afirmar que
materiais didáticos e atividades docentes com o intuito de valorizar o processo de aprendizagem
vêm sendo produzidos e aperfeiçoados tanto na formação inicial quanto na formação continuada
de professores durante Rodas de Conversa em universidades e em cursos de formação na
educação básica. Não se trata da ideia nebulosa de que a mudança no Ensino Básico advém
especificamente de atividades desenvolvidas nas universidades, mas é uma forma de manter
constantemente a relação entre a universidade e a escola, pois esta última também produz
conhecimento, além do mais, sabe-se que grande parte das universidades se apropria dos
conhecimentos produzidos pelas escolas para produzir “novos” conhecimentos.
Além do mais, de acordo com o Ministério da Educação, as demandas da educação
básica para a formação de professores implicam instaurar e fortalecer processos de mudança no
interior das instituições formadoras, respondendo aos entraves e aos desafios apontados direta
e indiretamente pelas escolas e pela mídia. Assim, muitas mudanças devem partir das
universidades durante os cursos de formação de professores, desde a atualização nos
referenciais teóricas ao aperfeiçoamento da prática pedagógica nas disciplinas de estágio, uma
vez que os padrões estabelecidos há décadas já não são os mesmos do ponto de vista social e
tecnológico.
Neste sentido, este artigo tem o objetivo de apresentar quatro propostas diferentes, no
viés da Situação de Estudo (SE), para o ensino de ciências, incorporando ações relevantes a
formação dos sujeitos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Além do mais, busca apresentar
e dialogar sobre a constituição de Rodas de Conversa na universidade, aflorando concepções
de que estas podem, de certa forma, qualificar as metodologias docentes e aperfeiçoar a prática
do professor em formação inicial à luz da excelência do ensino na educação básica.
Portanto, tem-se que este trabalho é importante e relevante na medida em que permite
aos professores formadores e em formação inicial e/ou continuada a percepção da existência
indispensável e do desenvolvimento de Rodas de Conversa nas universidades, dirigindo-se para
o desenvolvimento e aperfeiçoamento de propostas docentes, além de abarcar exemplos
significativos de como trabalhar com Situação de Estudos nos anos finais do ensino
fundamental da educação básica, estabelecendo uma relação harmoniosa entre os eixos:
professor e aluno, teoria e prática, contexto e processos de ensino e aprendizagem.
As Rodas de Conversa são importantes porque “contribuem para a formação dos
professores de forma significativa, uma vez que lhes possibilitam atualizar saberes, completar
as práticas didáticas e ressignificar concepções em relação a formação para o ensino de
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ciências” (BEDIN; DEL PINO, 2017, p. 166). Além disto, nestes momentos em que há
qualificação na formação docente ocorrem “estudos, discussões, pesquisa e articulação de
saberes entre os sujeitos sobre a ação de ensinar e aprender” (BEDIN; DEL PINO, 2017, p.
167), pois são oferecidas diversas formas para que os professores possam criar, recriar e
socializar suas práticas e saberes, possibilitando a reflexão sobre a própria formação.
Por fim, ainda se justifica que estes espaços de formação, denominados Rodas de
Conversa, são pertinentes à formação dos professores porque, a partir deles, “se constituem
professores mais autônomos, ricos em conhecimento qualificado e, principalmente, aptos a
desenvolverem, em meio a múltiplas competências e habilidades construídas e aperfeiçoadas
no decorrer do processo e na relação com o outro” (BEDIN; DEL PINO, 2017, p. 167).

2 A IMPORTÂNCIA DA SITUAÇÃO DE ESTUDO NA FORMAÇÃO DO SUJEITO

No contexto de ensino de ciências, assim como nos demais relacionados a processos de
ensino e aprendizagem, sejam virtuais ou presenciais, as discussões sobre a inserção de temas
curriculares e metodologias docentes que contribuem para um ensino menos fragmentado e
linear são significativas aos olhos de todos os segmentos escolares. Propostas arquitetadas sobre
esta perspectiva contemplam as direções contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) (BRASIL, 1998; 2000; 2002; 2006), as quais sugerem a abordagem dos Temas
Transversais no Ensino Fundamental e dos Temas Estruturadores no ensino médio e nas
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para Educação Básica (DCN) (BRASIL, 2013), que
se estruturam “em virtude das novas exigências educacionais decorrentes da aceleração da
produção de comunicação, das alterações do mundo do trabalho, e das mudanças de interesse
dos adolescentes e jovens” (BRASIL, 2013, p. 146).
As orientações contidas nestes documentos, além de apresentarem uma visão de
aprendizagem significativa ao aluno na educação básica, as quais pressupõem o
desenvolvimento de competências e habilidades no estudante por meio de um ensino
contextualizado à sua realidade, contemplam as formações docentes inicial e continuada como
mecanismos minimizadores da fragmentação do ensino à luz de propostas pedagógicas
interdisciplinares.
Dentre as propostas curriculares estudadas e desenvolvidas nas universidade a partir de
temas transversais e em relação as orientações sinalizadas pelos documentos supracitados,
pode-se destacar: propostas que relacionam as concepções de Freire em relação a educação e
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os pressupostos do movimento que discute as relações existentes no eixo: Ciência, Tecnologia
e Sociedade (CTS) (MUENCHEN; AULER, 2007); Unidades de Aprendizagem (FRESCHI;
RAMOS, 2009), enraizadas nos princípios do Educar pela Pesquisa; e, em especial o que se
buscou como objeto de estudo neste artigo, a Situação de Estudo (SE), a qual é organizada com
aportes na abordagem histórico-cultural (MALDANER, 2007a; BOFF et al, 2009).
A SE, assim como as demais tendências pedagógicas que surgem nas universidades por
meio de estudos e reflexões, busca enriquecer a formação do aluno em uma visão crítica de
análise e intervenção no contexto social em que está inserido. Portanto, trata-se de uma situação
real e eficiente para a formação do aluno, uma vez que se encontra conexa a realidade do mesmo
e, conceitualmente, rica e potencializadora da abordagem interdisciplinar (MALDANER;
ZANON, 2004).
Nesta perspectiva, utilizar a SE em sala de aula para desenvolver um conteúdo de forma
ampla e significativa é uma maneira de instigar a participação do aluno e intensificar os
processos de ensino e aprendizagem, configurando-se como uma alternativa curricular para
muitos professores que, embora a educação encontre-se em momentos dificultosos, ainda
possuem uma visão significativa e futurística em relação aos processos educacionais. Em
especial, a SE está ganhando espaço nas escolas e nas práticas metodológicas dos professores
por se constituir em um momento híbrido de formação, ou seja, o professor ao desenvolver uma
SE estará aperfeiçoando seus saberes e suas práticas enquanto que o estudante buscará o
entrelaçamento do saber contextual com o saber científico.
Maldaner e Zanon (2004, p. 57) afirmam que a SE é rica em conceitos por estar
identificada no contexto do aluno; a vivência da realidade fora da escola, “sobre a qual eles têm
o que dizer e em cujo contexto, eles sejam capazes de produzir novos saberes, expressando-lhes
significados e defendendo seus pontos de vista”. Assim, “[...]as situações da vivência permitem
que [...]conceitos do cotidiano se façam presentes e passem a interagir com conceitos científicos
introduzidos, permitindo que ambos se inter-relacionem e se configurem em novos níveis[...]”
(MALDANER; ZANON, 2004, p. 60).
Esta ação precisa ser desenvolvida de forma conjunta aos alunos, pois a seleção e a
organização dos conteúdos a serem estudados por meio da SE estão relacionadas a uma
temática, a qual concebe uma situação real que, de alguma forma, se faz presente no contexto
dos estudantes e pode ser desenvolvida de forma interdisciplinar. Como parâmetros para a
elaboração e desenvolvimento de SE têm-se, conforme estudo de Halmenschlager (2010), a
contextualização, a interdisciplinaridade, a significação conceitual e a problematização, ações
que ao serem abordadas em sala de aula possibilitam a influência mútua entre os alunos, a SE
e o professor.
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A problematização no desenvolvimento de uma SE é fundamental, pois deve ser
entendida como um processo para que ocorra a reconstituição conceitual ao longo do seu
desenvolvimento. Problematizar pode ser entendido como discernir as interpretações que os
estudantes apresentam sobre a situação real, indagando-se diferentes posicionamentos. Auth
(2002), ao apresentar as etapas para o desenvolvimento de uma SE em sala de aula, aconselha
que se inicie o trabalho pedagógico com a problematização.
Em especial, durante a exposição das SE que podem ser usadas no ensino de ciências,
apresentadas neste artigo, acredita-se que a problematização deva acontecer em um segundo
momento; é importante que o professor, antes de problematizar, conheça a realidade do aluno
através de uma sondagem, instigando, por meio da curiosidade, a compreensão da realidade que
o cerca. Este processo é importante e relevante na medida em que se entende que é necessário
conhecer o cotidiano do aluno para, então, problematizar aquilo que poderá fazer sentido dentro
do planejado na SE.
Em geral, as etapas apresentadas por Auth (2002) para a organização e o
desenvolvimento de uma SE são: 1ª etapa: Problematização: momento em que os estudantes
podem expressar o seu entendimento sobre a situação real a ser abordada. Assim, para instigar
os estudantes à participação ativa nos processos de organização e desenvolvimento da SE, o
professor deve introduzir uma palavra que, ao longo do processo, vai representar um conceito
para o aluno (GEHLEN, 2009). Para Gehlen (2009, p. 185) é neste momento que se
“problematiza o conceito espontâneo do estudante mediante a introdução do conceito científico
para abordar um problema que está vinculado a uma situação real do contexto do estudante”.
Como 2ª etapa Auth (2002) apresenta a Primeira Elaboração, a qual consiste, por meio
de um estudo teórico, num aprofundamento da temática apresentada na primeira etapa para que,
por meio de atividades que a finalizam, possa ser socializada a SE desenvolvida. “É por meio
dessas atividades que os estudantes vão ter o primeiro contato com conhecimentos científicos
para além da palavra representativa de um determinado conceito” (GEHLEN, 2009, p. 192).
O momento em “que se enquadra com o nível conceitual atribuído a cada ciclo de
estudos ou série, e a volta ao problema em foco” (AUTH, 2002, p. 141) é considerada como a
3ª etapa da organização e desenvolvimento de uma SE: Função da elaboração e compreensão
conceitual. Segundo Gehlen (2009, p. 195), é nessa etapa que “são exploradas [...]situações que
apresentam explicações de cunho científico em que, na maioria das vezes, são trabalhadas no
contexto de textos científicos”. Neste momento o estudante começa a relacionar as palavras
problematizadas com o seu contexto; existe uma contextualização e uma ressignificação de
saberes.
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Neste sentido, Gehlen (2009) afirma que “[...] o processo da significação conceitual tem
início na Problematização ― primeira etapa da Situação de Estudo ―, o que faz com que sua
configuração seja conceitual”. E complementa: “o objetivo é trazer à tona um problema que
está presente na vivência dos estudantes, em que o seu equacionamento necessita de novas
palavras representativas de conceitos, sendo este o primeiro passo da significação conceitual”
(GEHLEN,2009, p. 186).
Maldaner (2007b) argumenta que:
[...] é importante que a palavra, representativa do conceito, esteja presente, seja
usada na interação, os atores se detenham nela, discutam sentidos e significados
que deverá ter em um contexto específico de uma disciplina ou no contexto inter
e transdisciplinar. Ao evoluir o significado, o conceito passará a constituir a mente
do aluno, permitindo pensar conceitualmente sobre a situação estudada ou sobre
outras situações em que esse conceito se faça necessário (MALDANER, 2007b,
p. 10).

Assim, percebe-se que a sondagem antecipada a problematização é um fator
importantíssimo na SE, uma vez que ao sondar o saber do aluno o professor faz emergir as
primeiras ideias que este concebe sobre o assunto para, posteriormente, problematizar sobre a
situação real e introduz a palavra que, ao longo do desenvolvimento da SE, será representativa
do conceito científico e ressignificada pelo estudante. Assim, por meio da metodologia de SE,
o professor consegue desenvolver nos estudantes a ação de organizar, aplicar, contextualizar e
expandir o conhecimento.

3 DESENHO DA PESQUISA

Nas Rodas de Conversas que ocorreram entre janeiro e março de 2017, em especial
durante encontros de formação docente, em uma universidade privada no centro de Canoas,
município vizinho à Porto Alegre – capital do estado do Rio Grande do Sul – foi proposto, após
ser realizado um seminário sobre a metodologia de Situação de Estudo, à oito acadêmicos do
curso de química que, durante um mês, pensassem e propusessem, em dupla, uma SE para
trabalhar ciências nos diferentes anos do Ensino Fundamental. Estes acadêmicos se reuniram
semanalmente para pensar e preparar as SE que, com o apoio de um professor supervisor, serão
aplicadas em uma escola municipal de Canoas como suporte a maximização e qualificação nas
práticas pedagógicas da professora titular.
Neste sentido, esta pesquisa é de natureza qualitativa e se enquadra no viés etnográfico
da coleta de dados, utilizando-se a observação nas Rodas de Conversa como princípio
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significativo de interpretação e ressignificação da modelagem das SE que emergiram, uma vez
que André (1995, p. 19) afirma que “a principal preocupação da etnografia é com o significado
que têm as ações e os eventos para as pessoas ou os grupos estudados na tentativa de descrever
sua cultura e compreender seus significados”; logo, entende-se que as propostas que os
acadêmicos desenvolveram sobre a SE estão permeadas com seus saberes, culturas e
identidades.
Além do mais, para realizar um estudo etnográfico, segundo Caldeira (1995, p. 8), é
necessário que “o investigador vá ao campo onde vivem os sujeitos da ação que se deseja
revelar, permanecendo por ali por um tempo prolongado que lhe permita penetrar na vida
cotidiana e tornar visíveis os distintos significados e ações que ocorrem em seu interior”.
Por Rodas de Conversa entende-se momentos em que os acadêmicos, junto com o
professor, de forma informal, trocavam ideias e conhecimentos sobre o objetivo da atividade.
Em especial, as rodas de conversa também se caracterizam por apresentar momentos propícios
ao diálogo, pois este é uma etapa singular de partilha onde se pressupõe um exercício de escuta
e de fala, em que se adem diferentes interlocutores; logo, os momentos de escuta são mais
numerosos do que os de fala (BEDIN; DEL PINO, 2016).
As interações entre os participantes garantiram a formação de concepções conjuntas no
grupo; a partilha de saberes que ocorria no momento da exposição carregava-se no sentido de
profundidade, reflexão e ponderação.
Conversar não só desenvolve a capacidade de argumentação lógica, como, ao
propor a presença física do outro, implica as capacidades relacionais, as emoções,
o respeito, saber ouvir e falar, aguardar a vez, inserir-se na malha da conversa,
enfrentar as diferenças, o esforço de colocar-se no ponto de vista do outro etc.
(WARSCHAUER, 2001, p. 179).

Neste sentido, é perceptível que as Rodas de Conversa promovem a ressonância
coletiva, a construção e a reconstrução de conceitos e de argumentos através da escuta e do
diálogo com os pares e consigo mesmo. Assim, ao pensar a forma de adotar e conduzir esse
instrumento, o professor supervisor considerou que o diálogo construído ao longo das Rodas
de Conversa representa o pensar e o falar de “[...] indivíduos com histórias de vida diferentes e
maneiras próprias de pensar e de sentir, de modo que os diálogos, nascidos desse encontro, não
obedecem a uma mesma lógica” (WARSCHAUER, 2002, p. 46).
Portanto, as Rodas de Conversa realizadas entre os meses supracitados, para esta
atividade, se constituíram em uma proposta metodológica de participação coletiva de debate
acerca de um determinado tema. Foi um momento indispensável na formação dos futuros
professores, uma vez que foi possível dialogar com sujeitos ativos que, em inúmeras vezes,
precisaram exercitar a reflexão, a expressão e a escuta de seus pares e a de si mesmos. Ainda,
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convém destacara que as conversas ultrapassaram as barreiras que existiam entre professor e
aluno, pois juntos os sujeitos desenvolveram as SE por meio do diálogo, da troca de
experiências e da divulgação e socialização dos conhecimentos em uma perspectiva de construir
e reconstruir diferentes metodologias docente.

4 ARQUÉTIPOS DE SITUAÇÕES DE ESTUDOS: A PRÁTICA DOCENTE

Os oito acadêmicos do curso de química foram divididos em quatro duplas e cada dupla
ficou responsável para propor uma SE para cada ano final do ensino fundamental na formação
básica, englobando os 6º, 7º, 8º e 9º anos. Apesar da divisão existir entre o grupo total para a
elaboração das SE, os diálogos e trocas que ocorriam nas Rodas de Conversa eram gerais, onde
cada acadêmico contribuía com seu saber, questionava ou criticava o colega a fim de
complementar sua formação e despertar no outro o intuito de fazer o melhor.
Abaixo, para facilitar a compreensão do objetivo deste trabalho, apresenta-se
separadamente os conteúdos mínimos relacionados a cada SE desenvolvida, propondo, em
forma de esquema, as atividades que contemplam a SE de cada ano. As SE apresentadas
dividem-se em três momentos, já que cada momento contempla uma atividade docente. Em
outras palavras, as SE planejadas para serem desenvolvidas em um trimestre (três meses)
contemplam três etapas, uma para cada mês, além de atividades experimentais em que os
estudantes da educação básica, enquanto sujeitos de um processo de formação inicial, deverão
atuar como agentes transformadores de sua realidade e construtores do próprio conhecimento.
Os conteúdos mínimos para o 6º ano, segundo a professora titular das turmas de ciências
onde serão aplicadas as quatro SE, são: Ecossistemas, Teia Alimentar, Relações entre seres
vivos, Condições de vida na Terra, Interior da Terra e Solo. Neste desenho, a SE pensada pelos
acadêmicos – professores em formação inicial – para ser aplicada no 6º ano considerou a
temática: Solos. Assim, desenvolver-se-á em:
1º Momento: Apresentação e introdução da proposta de trabalho: apresentar o tema
a ser discutido (solos) aos estudantes e sondar o conhecimento prévio dos mesmos sobre o tema.
Realizar uma atividade que envolve o estudo dos tipos de solos: argiloso, arenoso, humoso e
calcário, tratando das características desses solos e identificando conceitos como: cor,
consistência, formação química, densidade. Contextualizar com as regiões em que se encontram
cada um dos tipos de solos e fortalecer a relação destes com a permeabilidade da água.
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2º Momento: Trabalhar os conceitos e conteúdos envolvidos por meio da prática
compartilhada: desenvolver uma atividade que evidencia a importância do solo para a vida,
envolvendo os conceitos: alimentação saudável, ecossistema, agricultura, biodiversidade e
recursos hídricos. Posteriormente, apresentar o vídeo: “A importância do solo como recurso
para uma vida mais sustentável”.
3º Momento: Socialização e ressignificação de saberes: socializar os resultados
apresentados na atividade experimental do 2º momento e, por meio desta, ressignificar os
conhecimentos dos estudantes sobre a questão da temática, traçando as conclusões frente aos
diferentes tipos de solos e a interferência dos mesmos na qualidade de vida e na questão
ambiental. A imagem abaixo esboça, em cinco pontos, as principais atividades pensadas para
esta SE.

Sondagem e
discussão sobre o
tema

Socialização das
atividades e
ressignificação de
saberes

Plantio de feijão em
diferentes solos

Solos e a
permeabilidade da
água

Solo e agricultura

Imagem 1: esquema da Situação de Estudo para o 6º ano da Educação Básica.
Fonte: Os autores, 2017.

Os conteúdos mínimos para o 7º ano, segundo a professora titular das turmas de ciências
onde serão aplicadas as quatro SE, são: Origem da vida; Evolução; Vírus; Bactérias;
Protozoários e Fungos. Portanto, a SE pensada para este ano tem como tema: Seres Vivos: da
Origem à Evolução. Basicamente, a SE desenvolver-se-á da seguinte forma:
1º Momento: Sondagem inicial e atividade com textos: a sondagem será realizada
através de perguntas sobre a origem da vida na Terra como: “O que vocês já ouviram falar sobre
a origem da vida?”, “Como vocês acreditam que a vida tenha surgido em nosso planeta?”,
“Como será que os indígenas explicam esse fenômeno?”. Também, deve ser discutido sobre a
importância de conhecer, compreender, valorizar e respeitar a diversidade de explicações dadas
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por diferentes grupos de seres humanos para um mesmo fenômeno. Posteriormente, para
concluir esta parte, será apresentado um vídeo de curta duração, que apresente pontos
importantes sobre a Evolução e Organização dos Seres Vivos.
Na sequência, é proposto a divisão da turma em seis grupos, sendo dois grupos para
cada um dos três textos a serem trabalhados. Os três textos relatam a Origem da Vida de uma
forma diferente: “A origem dos Kaingang e a criação dos animais”, “A origem da vida segundo
o livro do Gênesis” e “Como surgiu a vida na Terra?”. Será ressaltado a importância de conhecer
mais sobre o assunto à luz da diversidade cultural, não apenas a cultura indígena, bem como a
relevância de discutir explicações religiosas e científicas, a fim de que se possa comparar
diferentes pontos de vista presentes na sociedade. Após a leitura dos textos, os quais foram
escolhidos para dialogar sobre a origem da vida em três vieses (filosófico, religioso, científico),
será proposto aos estudantes que, durante um mês, confeccionem um painel com imagens,
recortes, desenhos, entre outros, para que cada grupo possa apresentar o seu ponto de vista sobre
a Origem da Vida.
2º Momento: Apresentação dos painéis e reflexão sobre o assunto: momento em
que os seis grupos farão a apresentação dos seus painéis, mostrando o seu ponto de vista
(baseado nos textos lidos e em pesquisas) sobre a Origem da Vida. Como terão dois grupos por
texto, será possível também comparar pontos de vista de uma mesma referência.
Posteriormente, será realizada uma atividade lúdica com os estudantes por meio de um jogo de
memória sobre a origem da vida; este jogo servirá para instigar os estudantes a relembrarem
sobre o tema, a necessidade do respeito mútuo pelo outro e a relação coletiva e cooperativa
durante as atividades..
3º Momento: Debate sobre os painéis e encerramento da SE: etapa em que os
estudantes da educação básica socializam as atividades desenvolvidas ao longo do trimestre e,
com o auxílio do professor, constroem os próprios saberes. Neste sentido, é necessário que o
professor desenvolva atividades de formação e emancipação deixando, por meio de desenhos
livres, que os estudantes esbocem suas concepções sobre a temática estudada. A imagem que
segue contempla, em cinco pontos, as principais atividades pensadas para esta SE.
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Sondagem e textos

Ressignificação de
saberes e desenhos
livres

Jogo didático

Construção de
painéis por meio de
recortes

Socialização das
atividades

Imagem 2: esquema da Situação de Estudo para o 7º ano da Educação Básica.
Fonte: Os autores, 2017.

Os conteúdos a serem trabalhados com o 8º ano da educação básica, segundo a
professora titular da disciplina de ciências, e que devem estar relacionados a SE desenvolvida
pelos professores em formação inicial são: O Corpo; A Célula; Os Tecidos; Sistema Digestório;
Alimentação Saudável e Sistema Respiratório. Considerando estes temas, a temática para a SE
pensada foi: Água: doenças, potabilidade e tratamento. Este tema foi selecionado por permear
por todo o conteúdo destacado pela professora, além de ser a maior percentualidade da
composição do ser humano.
1º Momento: A importância da Água para sobrevivência: apresentar a temática aos
estudantes a fim de perceber o conhecimento prévio dos mesmos e, a partir deste momento,
propor uma discussão em forma de problematização sobre a importância da água para
sobrevivência do planeta. Após a socialização das concepções dos sujeitos será exposto uma
animação rápida sobre a temática e, em seguida, solicitado aos estudantes que retratem a
temática em seu contexto sociocultural por meio de uma história em quadrinhos.
2º Momento: Doenças causadas pela poluição da água: os alunos serão separados em
grupos, cada grupo será de quatro alunos, e irão realizar uma pesquisa sobre doenças causadas
pela contaminação da água. Cada grupo escolherá duas doenças para realizar uma apresentação
aos colegas. No término, será realizada uma atividade experimental sobre água potável, a fim
de que os estudantes entendam que o significado de água potável não é ser inodora e incolor,
mas que muitas vezes doenças, vírus e bactérias se escondem em águas claras e cristalinas.
3º Momento: Tratamento de Água: ETA (Estação de tratamento de água e ETE
(Estação de tratamento de esgoto): neste momento os estudantes serão convidados à uma
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visita técnica em uma estação de água e, durante a visita, suas dúvidas deverão ser supridas e
seus saberes ressignificados por meio do conhecimento científico. Observe a imagem abaixo
que esboça, em cinco pontos, as atividades pensadas para esta SE.

Discussão sobre a
temática

Visita técnica e
ressignificação de
saberes

Atividade
experimental

Animação e história
em quadrinhos

Pesquisa e
socialização

Imagem 3: esquema da Situação de Estudo para o 8º ano da Educação Básica.
Fonte: Os autores, 2017.

A última SE que se apresenta refere-se aos conteúdos de 9º ano, os quais, segundo a
professora titular, são: Propriedades da Matéria; O Átomo; Elementos Químicos; Tabela
Periódica e Ligações Químicas. Para vincular os conteúdos estipulados a uma SE, pensou-se na
temática Mudanças Climáticas, uma vez que esta abrange fenômenos químicos e físicos. Em
resumo, a SE desenvolver-se-á da seguinte forma:
1º Momento: Questionando o saber: questionar os alunos sobre a química em seu
cotidiano, instigando os mesmos a pensarem sobre a ciência e as mudanças climáticas. Propor
aos estudantes que realizem uma pesquisa sobre as mudanças climáticas e a relação com a
ciência. No término, socializar e introduzir conceitos básicos de química.
2º Momento: A química e a chuva ácida: dividir a turma em grupos e por meio de
textos trabalhar a questão ambiental com foco na chuva ácida, seus efeitos e consequências em
monumentos históricos e culturais. Após a socialização das concepções sobre a atividade de
leitura realizar-se-á uma atividade sobre a chuva ácida, em especial será desenvolvido um
protótipo que demonstre a formação e os efeitos da chuva ácida no meio ambiente.
3º Momento: Efeito estufa e os saberes científicos: assistir um vídeo rápido e
dinâmico sobre o efeito estufa e, por meio de uma roda de discussão, elencar os principais
efeitos deste fenômeno na qualidade de vida. Dialogar sobre os protetores solar, enfatizando
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seus aspectos de auxílio e prevenção a pele humana. Desenvolver uma atividade experimental
com o objetivo de produzir protetor solar. No término, ressignificar os conhecimentos
adquiridos ao longo do desenvolvimento da SE e pontuar, em relação a SE, os principais
conceitos da ciência química. Abaixo esboça-se uma imagem que, em cinco pontos, apresenta
as principais atividades pensadas para esta SE.

Sondagem por meio
de questionamento

Atividade
experimental e
ressignificação de
saberes

Vídeo e roda de
conversa

Pesquisa e
socilização

Textos e atividades
experimentais

Imagem 4: esquema da Situação de Estudo para o 9º ano da Educação Básica.
Fonte: Os autores, 2017.

Ao analisar as SE desenvolvidas pelos professores em formação inicial pode-se
perceber, como requisito mínimo em todas, as ações: socialização de ideias e concepções que
os estudantes trazem sobre um determinado assunto, intitulada como sondagem no 1º momento,
e a ressignificação apresentada no 3º momento. Estas ações, ricas e vantajosas para
esquematizar uma aprendizagem satisfatória, auxiliam o professor no momento de
contextualizar os saberes do senso comum com os conhecimentos científicos.
Assim, por meio de uma exposição de atividades realizada a partir da SE, é possível
construir um aprendizado mais significativo para todos os envolvidos, incluindo os professores
que se encontram em formação inicial. Neste sentido, após o desenvolvimento de todo o
trabalho, desde a confecção à exposição e socialização, o professor deve retomar em sala de
aula os objetivos do trabalho e linkar a eles, novamente, os principais conceitos trabalhados,
fazendo uma reflexão com seus alunos sobre as diferentes formas de aprender.
Essa retomada é importante para a conclusão e validação dos processos de ensino e
aprendizagem, para o feedback do trabalho aos alunos e, principalmente, para o efetivo alcance
dos seus objetivos. Todavia, há de se destacar que, por meio desta reflexão sobre o trabalho, o
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professor deve ter em mente que é necessário trazer à tona questões relativas à parte básica do
ensino, dentro da concepção da ciência decorrente do contexto, contestando a visão de
conhecimento científico considerado único e verdadeiro à luz da temática; o trabalho deve
apresentar a intenção de melhorar a motivação dos alunos, bem como possibilitar a reconstrução
de certos conteúdos descontextualizados.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Grandioso é o número de atividades disponíveis na Internet que, de certa forma, assim
como artigos podem enriquecer o diálogo em sala de aula, maximizar e direcionar os processos
de ensino e aprendizagem de forma dinâmica, cooperativa e formativa. Este artigo, em especial,
trouxe quatro exemplos de Situações de Estudo que podem ser trabalhadas nos diferentes anos
do Ensino Fundamental. Indiferente do ano, entende-se que o desenvolvimento de atividades
docentes por meio das SE ocorre mediante estudo, programação e planejamento, uma vez que
o professor, ao desenvolver uma SE, precisa entender como a mesma funciona e de que forma
pode estar relacionada ao contexto do estudante, aos conteúdos mínimos do currículo e,
principalmente, à sua metodologia docente.
Assim, compreende-se que desenvolver a prática docente por meio de uma SE envolve
a participação ativa do professor e da escola, pois só assim se constituirá em um trabalho de
qualidade para a formação discente e, ao mesmo tempo, docente. Nesta perspectiva, ajuíza-se
que quando o professor trabalhar com a SE, além de poder despertar no estudante o interesse
pelo saber científico, trará ao processo de ensinagem propostas inovadoras. Ainda, esta forma
de trabalhar por meio da SE busca inovar e reorganizar a metodologia docente, rompendo com
barreiras do ensino fragmentado e potencializando um ensino de ações contextualizadas a
vivência do aluno.
Portanto, entende-se que a profissão docente, diante da complexidade que envolve a
ação educativa, se depara constantemente com novos desafios e possibilidades de mudanças,
os quais exigem do professor o domínio de conhecimentos que vão muito além da capacidade
de transmitir conteúdos conceituais específicos de uma área isolada, pois a prática da docência
ocorre em várias instâncias e requer do profissional o domínio de muitas e diversificadas
competências que vão além do domínio de conhecimentos específicos; logo, uma sólida
fundamentação teórica de conhecimentos didáticos-técnicos e específicos é essencial para a
formação integral do professor, em especial de ciências, de modo que sua formação proporcione
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um amplo domínio desses conhecimentos e também de estratégias e metodologias didáticas
envolvidas em seu ensino.
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